Handleiding DUO
Tweefactor authenticatie RDS

breman.nl

App Activatie via E-mail
Deze instructie is voor medewerkers welke
een e-mail hebben ontvangen voor de extra
beveiliging op de RDS Werkplek.
Om deze stappen te doorlopen heb je nodig:
-

De e-mail (zoals in figuur1)
Je mobiele telefoon

Let op: Zie je geen QR code zoals in de
afbeelding? Klik dan op “hier klikken” in deze
melding bovenaan je e-mail:

Let op: De schermafbeeldingen in deze
instructies kunnen mogelijk afwijken per
toestel.
De afbeeldingen dienen ter ondersteuning van
de instructies. De instructies zijn leidend.
Afbeelding Apple

Afbeelding Android

Figuur 1 - Voorbeeld e-mail

Instructie
Open op je mobiel de
Apple App Store
of
Play Store

Tik op het zoekscherm
en zoek op “DUO
Mobile”

Apple: Druk op ZOEK
Android: Selecteer het
zoekresultaat met het
groene DUO logo

Download en installeer
de app
Apple:
Druk op het wolkje
achter de Duo Mobile
app om deze te
downloaden/installeren
Android:
Tik op “Installeren”

Zodra de app is
gedownload, kan er op
Open/Openen gedrukt
worden.
Open de applicatie
door hierop te drukken

Apple:
Na het openen kan er
gevraagd worden of er
berichten verstuurd
mogen worden. Kies
voor “Sta toe” om het
inloggen straks te
vergemakkelijken.
Android:
Soortgelijke melding
kan verschijnen bij
Android, afhankelijk
van de instellingen op
het toestel. Accepteer
deze

Tik op het plusje
rechtsboven in de
hoek

De app wil toegang tot
de camera om de QR
code uit de e-mail te
kunnen scannen.
Geef toestemming
door op OK/Toestaan
te drukken

Scan de barcode uit de
e-mail die je hebt
ontvangen met de
mobiele telefoon
Let op: de QR-code is
maar één keer te
gebruiken. Na
succesvol gebruik is de
code niet meer geldig.
Is een nieuwe code
benodigd, meldt je dan
bij de supportdesk.

Wanneer de afbeelding
niet zichtbaar is, klik
dan met de
rechtermuisknop op
het icoon op de plek
van de afbeelding en
vervolgens op
“Afbeelding
downloaden”.

De app is juist
geconfigureerd en je
bent helemaal
voorbereid!

Inloggen in RDS
Instructie
Zoals gebruikelijk ga
je naar in de browser
naar
werkplek.breman.nl en
log je in om RDS op te
starten.

Bij het opstarten van
RDS ontvang je een
melding van je DUO
mobile app.
Open deze melding in
de app door op de
groene balk te
drukken.
Hier zie je de
gegevens van
aanmelder.
Wanneer dit klopt
druk je op “APPROVE”.
Ben jij dit niet? Druk
dan op “DENY”.

Wanneer de aanvraag
klopt en je de
aanvraag hebt
goedgekeurd, krijg je
toegang tot RDS en
kan je beginnen met
werken in RDS!

