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Introductie

In dit document vindt u een praktische toelichting en de werkinstructies
voor het overstappen naar gebruik van Youforce accounts met 2-factor
authenticatie, ook wel YF 2-FA transitie genoemd. Het is bedoeld voor
alle betrokkenen van onze klantorganisaties en voor servicepartners
van Visma | Raet, die direct te maken hebben met het beheren van
gebruikers van één of meerdere Youforce oplossingen. Dit document
zal vanaf heden van toepassing zijn, ook na de beëindiging van het
verstrekken van oude Youforce accounts en de oude inlogmethode.

De YF 2-FA transitie is naast het toepassen van het nieuwe Single-Sign
On (SSO) onderdeel van het nieuwe inloggen van Visma | Raet. Het
nieuwe inloggen is van groot belang door met name twee aspecten:

1. Het kunnen voldoen aan huidige, nieuwe wetgevingen m.b.t
gegevensbescherming en privacy;

2. Alle nieuwe en vernieuwde software oplossingen van Visma | Raet
en onze partners kunnen en zullen slechts toepasbaar zijn na
inloggen conform het nieuwe inloggen.

Belangrijk
Per 1 juli 2021 zal alleen nog gebruik kunnen worden gemaakt van de
Visma | Raet oplossingen conform het Nieuwe Inloggen.
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1. Betrokkenen

Met 2-factor authenticatie bevestig je na het invullen van je
gebruikersnaam en wachtwoord (iets wat je weet) je identiteit met
bijvoorbeeld je telefoon of laptop (iets wat je hebt). Voor de
beeldvorming van wat 2-factor authenticatie is, kan ieder zich
voorstellen dat de smartphone wordt gebruikt om te verifiëren
dat de juiste persoon inlogt. Dit gebeurt tegenwoordig dagelijks bij
bijvoorbeeld uitvoeren van bankzaken via een bankapp. Een ander
voorbeeld is het doen van belastingaangifte met behulp van de
DigiD app.

Tijdens de transitie naar nieuwe Youforce accounts met 2-factor
authenticatie zullen binnen uw organisatie meerdere rollen
betrokkenen zijn. Het advies is dan ook de acties goed af te stemmen
en met gebruikers helder te communiceren. Dat vergt uiteraard wat
inspanning en hoogst waarschijnlijk dient er begeleidend materiaal te
worden verstrekt. Maak dan zeker ook gebruik van de handige links,
instructies en adviezen uit dit document.
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1.1 HR & Communicatie

Voor medewerkers van HR zal het nieuwe inloggen van toepassing
worden. Veelal gaat het om gebruikers in de rol van professional. Het is
een advies om HR bij de aankondiging van de transitie reeds te
betrekken. De wijze van communiceren is aan de organisatie zelf,
waarbij uw ICT-organisatie en HR sterk betrokken dienen te zijn.

1.2 Beheerders

Met name beheerders van gebruikers zullen het langst bij de transitie
YF 2-FA betrokken zijn. Daarbij zal Visma | Raet vooral met hen
samenwerken in de uitvoering hiervan. Het advies is om één beheerder
tijdens deze transitieperiode als contactpersoon te laten fungeren in
die samenwerking. Het is aan de beheerder(s) zelf om te bepalen in
welke mate de transitie zal worden uitgevoerd; per gebruiker
overzetten, per hoofdelijke organisatorische eenheid, of de gehele
organisatie in één keer. Via de beheerder(s) zullen vragen en kwesties in
eenzelfde aanvraag (service request) via het Visma | Raet ticketsysteem
georganiseerd en beheerd worden. Na het oplossen en verdere
afstemming zullen dergelijke aanvragen gesloten worden.
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1.3 Youforce gebruikers (level 1)

Het betreft de eerste groep gebruikers en vaak de grootste groep die
overgezet zal worden. Het gaat om reguliere gebruikers bestaande uit
medewerkers en managers. Deze maken gebruik van de knop Nieuwe
inloggen Youforce op: https://www.vismaraet.nl/inloggen:

Zodra de nieuwe wijze van inloggen gebruikt wordt, is na het inloggen
de 2-factor authenticatie geldig voor meerdere dagen, voordat deze
weer toegepast dient te worden bij een volgende inlog. Het aantal
dagen is nu vastgesteld op 30. Dus na 30 dagen dient de gebruiker zich
opnieuw te authenticeren, zolang deze niet expliciet is uitgelogd, of een
andere webbrowser toepast dan de browser met de geauthenticeerde
sessie.

Vooral deze gebruikers verwachten een heldere uitleg en dienen
voorzien te worden van praktische hulpmiddelen. Maak hierbij zeker
gebruik van gerelateerde links, die in het laatste hoofdstuk zijn
opgenomen. In gesprekken is het vaak praktisch de vergelijking te
maken met bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte waarbij tijdens
het inloggen de DigiD app dient te worden gebruikt.

Pagina 7

https://www.vismaraet.nl/inloggen/


1.4 Youforce professionals (level 2)

Het tweede deel van de transitie naar nieuwe YF 2-FA richt zich op de
groep gebruikers met meer gebruiksrechten binnen Youforce. De groep
kan bestaan uit HR-administrateurs, HR-adviseurs, consultants,
technisch beheerders, functioneel beheerders, enz. Volgens oude
inlogmethoden maken zij gebruik van Youforce certificaten. Deze zullen
komen te vervallen en worden vervangen door het  gebruik van de
2-factor authenticatie. vastgelegd
Deze gebruikers maken gebruik van de knop Nieuwe inloggen Youforce
op: https://www.vismaraet.nl/inloggen:

Belangrijk om te weten is dat telkens als deze gebruiker inlogt, de
2-factor dient te worden toegepast.
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2. Aanpak

Mogelijk heeft u, of is er binnen uw organisatie reeds gesproken over
het veranderen van de Youforce accounts. Dit kan zijn in samenspraak
met account managers, service managers, consultants, of andere
Visma | Raet medewerkers. Sowieso zal Visma | Raet zorgen voor het
tijdig informeren, gezien de vereiste verandering. In dit hoofdstuk wordt
het verloop, ofwel werkproces beschreven met daarin de logische
stappen. Het onderbouwt de functionele structuur van de aanpak bij de
transitie naar nieuwe Youforce accounts met 2-factor authenticatie.

2.1 Uitvoering van de transitie

De start van de transitie houdt in dat Visma | Raet zorgt voor het
beschikbaar stellen van de activatie optie voor tegel Youforce Account
Beheer. Uw Youforce beheerder kan aan de slag door de tegel
zichtbaar te maken en vervolgens na te gaan of bij gebruikers een
e-mailadres en geboortedatum is vastgelegd in Youforce. Beide zijn
vereist om te zorgen dat technisch het toewijzen van nieuwe (type)
Youforce accounts met 2-FA mogelijk is. Zodra dat het geval is, dan kan
een beheerder actief:

● individuele gebruikers verwerken;
● groepsgewijs op basis van een organisatieonderdeel (slechts

bedrijfsniveau) verwerken;
● de gehele organisatie verwerken.

Op het moment dat dit verwerkt is, ontvangen die gebruikers een
activatiemail, waarin een link is opgenomen. Met die link kan de
specifieke gebruiker haar/zijn nieuwe Youforce account 2-FA in werking
stellen. Daarmee is het belangrijkste deel van de transitie uitgevoerd.
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Belangrijk om te weten is dat transitie van level 2 gebruikers,
professionals niet groepsgewijs kan worden uitgevoerd. Dit dient
expliciet per individuele gebruiker te worden uitgevoerd. Daarbij is het
instellen voor professionals enigszins afwijkend qua handelingen.

De technische oplossing en het toepassen van de omzetting hiervan is nog
niet beschikbaar. Dit zal plaatsvinden vanaf het begin van Q3. Zodra dat
van toepassing is, wordt dit document voorzien van de passende
werkinstructie.

Advies
Voer een gehele transitie de eerste keer uit op maximaal 7 gebruikers
als pilot casus. Dit helpt het proces te beheersen en diverse aspecten
van de transitie inzichtelijk te krijgen

2.2 Communicatie naar gebruikers

De communicatie is van essentieel belang om begrip voor en controle
op de transitie te houden. Hoe duidelijker en gerichter wordt
gecommuniceerd met betrokken gebruikers, hoe meer kans op snellere
doorloop van de transitie met minder verstoringen. Zoals paragraaf 2.1
beschrijft, is het evident dat gebruikers direct worden benaderd en een
actie dienen op te pakken. Het is aan de organisatie zelf om te bepalen
hoe, wanneer en wie de communicatie ten bate van deze transitie
toepast richting de gebruikers en andere betrokkenen. Belangrijk hierbij
te noemen is dat in die communicatie getracht wordt gebruikers aan te
sporen tijdig en vlot te handelen. Mogelijk kan je met de ICT-beheerder
van jouw organisatie regelen dat de activatiemails niet in de spambox
terechtkomen. De activatiemails worden vanuit het adres
noreply@youforce.com verzonden. Advies is om dit vooraf aan de
transitie, intern af te stemmen.
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2.3 Tijdsverloop transitie

Het aantal Youforce gebruikers in uw organisatie, is van invloed op de
hoeveelheid aan werk voor de beheerder(s). Evenals de complexiteit
van hoe en aan wie nieuwe Youforce accounts met 2-FA toegepast
moeten worden verstrekt is bepalend. Toch zijn twee aspecten het
meest van belang voor het tijdsverloop van de transitie:

A. De nauwkeurigheid en correctheid van de gebruikersadministratie.
Onder andere of contactgegevens, met name e-mailadressen en
geboortedatums zo veel mogelijk up-to-date zijn. Dit laat de transitie
beter verlopen;
Advies is om ook het gebruikersbestand eerst op te schonen door
gebruikers te verwijderen die niet meer actief en niet relevant meer zijn.

B. De alertheid en de vlotte handelswijze van de betrokken gebruikers.
Daarbij is het risico op vertraging het grootst, omdat de
afhankelijkheid groot is. Indien bijvoorbeeld gebruikers nalaten tijdig
te activeren, dan zal de beheerder telkens opnieuw een nieuwe
activatiemail moeten versturen.

Let op dat na de fase van vooral level 1 gebruikers, nog de level 2
gebruikers (professionals) ook de transitie naar nieuwe YF-accounts
2-FA dienen te doorlopen. Daarbij gelden mogelijk dezelfde aspecten
die het tijdsverloop beïnvloeden.

Een belangrijke toevoeging voor organisaties die Verzuim Manager ‘2.0’
actief gebruiken: Alle gebruikers die deze oplossing moeten
gebruiken dienen uiterlijk per de datum van de livegang omgezet
te zijn naar nieuwe YF-accounts 2-FA. Anders kunnen deze
gebruikers niet werken met Verzuim Manager 2.0.
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2.4 Afronden

Tot slot het afronden van de transitie YF-accounts 2-FA. Dit bestaat uit
het vaststellen of alle actieve gebruikers daadwerkelijk met het nieuwe
inloggen in Youforce werken. Dit kan a.d.h.v. inlog overzichten worden
nagegaan (zie paragraaf 3.5). Als dat zo is adviseren wij u om de oude
inlogmethode voor Youforce accounts te beëindigen. Zoals eerder
aangegeven is de oude inlogmethode niet meer beschikbaar vanaf
1 juli 2021.
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3. Werkinstructie Beheer

In dit hoofdstuk is de werkinstructie opgenomen die van toepassing is
bij het beheren van de Youforce accounts. Belangrijk daarbij is dat het
in eerste instantie gaat om de transitie van oude Youforce accounts
naar nieuwe Youforce accounts met 2-factor authenticatie. In tweede
instantie zijn de handelingen ook van toepassingen in het vervolg na de
transitieperiode. Dan past het bij het reguliere gebruikersbeheer.

3.1 Voorbereiding

Visma | Raet heeft het mogelijk gemaakt om in het portaal onder
Youforce Beheer een tegel toe te voegen, de tegel Youforce Account
Beheer. Als beheerder dient u de tegel daadwerkelijk zichtbaar te
maken voordat het toegepast kan worden ten bate van deze transitie.

Dit is als volgt:

● De beheerder dient het recht te activeren voor iedereen die het
beheer over de nieuwe accounts gaat uitvoeren.

● Volg het volgende pad in het Youforce portal:
Ga naar Portaalbeheer > Portaalbeheer > Toegangsbeheer >
Activeer de gebruiker voor Youforce Account Beheer
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Deze gebruikers hebben vervolgens toegang tot een nieuwe tegel
Youforce Account Beheer.

Na een klik op de tegel Youforce Account Beheer zal in de webbrowser
een nieuwe tab de beheermodule openen voor Youforce accounts.
Gebruik menuoptie “General overview” om na te gaan of er
e-mailadressen ontbreken, evenals geboortedata. Zo ja, zorg voor de
nodige aanvullingen en correcties in Youforce en/of HR Core.
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Om het mogelijk te maken nieuwe Youforce accounts met 2-FA te
kunnen verstrekken en dat de benodigde activatiemails worden
verstuurd naar de betreffende gebruikers, zullen in de menuoptie
‘Tenant settings’ beide parameters veranderd moeten worden in “True”.

Let op
Voor alle nieuwe gebruikers die vanaf dat moment binnenkomen in
Youforce, worden e-mails verstuurd m.b.t. de nieuwe YF-accounts
2-FA. Indien de organisatie dat nog niet wil, dan de genoemde
parameters in menuoptie Tenant settings terugzetten naar
voormalige waarde (“False”).
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3.2 Individueel YF 2-FA gebruikers creëren

Om per gebruiker de transitie toe te passen, dient menuoptie Individual
User Settings te worden gebruikt. Hiermee kan het nieuwe Youforce
account met 2-factor authenticatie worden gecreëerd:

Indien het gaat om het aanmaken van een aantal testaccounts, is het
advies de instelling onder menuoptie Tenant settings weer naar oude
waarde (False) terug te zetten na het toepassen. Dit om te voorkomen
dat per ongeluk nieuwe gebruikers ook de activeringsmail ontvangen.

Nadat de instructie is toegepast, zal een betrokken gebruiker de
activatiemail ontvangen op het geregistreerde e-mailadres. Deze
gebruiker dient hiermee haar/zijn nieuwe YF-account 2-FA te activeren.
De handelingen voor de beheerder t.b.v de gebruiker zijn
hiermee afgerond.
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3.3 Collectief YF 2-FA gebruikers creëren

Als er voor gekozen wordt om, per groep gebruikers de transitie naar
nieuwe YF-accounts 2-FA uit te voeren, dan dien onder tegel Youforce
Account Beheer menuoptie General Overview te worden gekozen.

Daarin kan worden geselecteerd op totale organisatie of
per organisatieonderdeel.
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Na het selecteren van een organisatieonderdeel, kan met de knop
Create missing accounts, groepsgewijs gebruikers worden voorzien van
een activatiemail. Hierna zullen betrokken gebruikers hun nieuwe
YF-account 2-FA kunnen activeren. De handelingen voor de beheerder
t.b.v de gebruiker zijn hiermee afgerond.
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3.4 Professionals YF 2-FA gebruikers creëren ( level 2)

Om te zorgen dat de Youforce accounts voor Professionals worden
toegekend, dient bij dit type account nog (fictieve) geboortedatum te
worden opgegeven, ook wel verificatiedatum en verificatiecode
genoemd. Normaliter zijn professional accounts niet gekoppeld aan
persoonlijk dienstverbanden van een medewerker. Dat laatste komt wel
voor als de organisatie daar zelf voor gekozen heeft, ofwel dat een
professional account door de specifieke gebruiker ook voor zijn/haar
eigen gegevens en eigen HR-acties mag gebruiken.
Geboortedatums in deze context zijn slechts bedoeld als
bevestigingscode tijdens activatie van het vernieuwde Youforce
accounts 2-FA.

Belangrijk:
1. Bij het toevoegen van een waarde als geboortedatum kan de

specifieke geboortedatum van de Professional gebruiker worden
toegepast als deze bekend is. Als alternatief kan gerust een
fictieve datum worden gebruikt. Deze dient dan aan de
professional gebruiker separaat doorgegeven te worden. Die
datum die geldt als de bevestigingscode.

2. Voor het kunnen uitvoeren van deze transitie geldt een
aanvullende voorwaarde. Dat houdt in dat het bestaande, te
vervangen Youforce account daadwerkelijk een certificaat dient te
hebben.
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Stappen als volgt:

1- Ga verder naar tegel Youforce Account Beheer

2- Controleer in menuoptie Tenant Settings dat de parameters op
waarde “True” zijn ingesteld.

Pagina 21



3- Ga naar de volgende menuoptie Individual User Settings

4- Zoek de specifieke professional gebruiker op en klik daarop.

Een volgend scherm wordt weergegeven.

Omdat het om een professional account waar geen geboortedatum
bekend is, wordt deze niet weergegeven.
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5- Klik op de knop Create Account

6- Bevestigingscode (Verification Answer) toevoegen in vorm van een
datum. Deze afstemmen met de gebruiker. Tijdens activatie door de
gebruiker wordt door het systeem dit ook als geboortedatum
bestempeld.

Na invoer van een datum, deze opslaan door op knop Save te klikken

LET op! Datum mag een fictieve datum zijn die je afspreekt met de
betreffende gebruiker.
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7- Na het opslaan is de transitie vernieuwde Youforce account 2-FA
voor Professional gestart. Je kan terug naar de gebruikersselectie en
eventueel een volgende gebruiker selecteren en verwerken.
Ondertussen zal er een activatiemail worden gecreëerd en verstuurd
aan de gebruiker. Die ziet er ongeveer als volgt uit:
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De gebruiker heeft vanaf ontvangst van de activatiemail vijf dagen de
tijd om de activatie te voltooien en de transitie af te ronden. Indien deze
vijf dagen zijn verstreken, dient gebruikersbeheer de actie geheel te
herhalen.

Ter controle / nabewerking

8- Na activatie door de gebruiker, ga als beheerder naar Individual User
Settings

9- Zoek de betreffende Professional gebruiker op

Pagina 25



10- Open de medewerker die geactiveerd is

11- Controleer de gegevens en verstrek de UserID waarde bijvoorbeeld
t.b.v. Verzuimmanager 2.0 (DotWeb)
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3.5 Tijdsverloop beheer

Zoals eerder beschreven is het tijdsverloop van de transitie vooral
afhankelijk van het handelen van de betrokken gebruikers. Met name
het te laat activeren van het nieuwe YF-account 2-FA kan aanzienlijk
meer acties en tijd vergen. Voor beheerders is het mogelijk om zelf na
te gaan wie op welke inlogmethode het laatst heeft ingelogd. Daarmee
wordt het zichtbaar welke gebruikers wel al gebruik maken van het
nieuwe YF-account en welke nog niet.

Om het overzicht te verkrijgen, volg het Youforce portaal pad:
Youforce portaal > Portaalbeheer > Logboek gebruik Youforce >
Beheerdersoverzichten > Aanmeldhistorie

Het gaat hierbij om de waarde in kolom “Aanmeldingsmethode” indien
hier “Ping” staat, is de nieuwe inlogmethode toegepast; bij andere
waarden niet.
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3.6 Verlopen activatiemail

Tijdens de transitieperiode is het realistisch dat een activatiemail niet
altijd tijdig wordt verwerkt en de opgenomen link verloopt. Vanaf het
moment dat deze verlopen is dient de beheerder opnieuw de actie uit
te voeren zoals in paragraaf 3.2 Individueel YF 2-FA Gebruikers Creëren
is beschreven. Indien het gaat om een professional gebruiker, dan de
actie oppakken zoals in paragraaf 3.4 Professional YF 2-FA Gebruikers
Creëren is beschreven.
Het opnieuw toe laten sturen van een activatiemail met activatielink is
vooralsnog alleen per gebruiker uit te voeren en niet voor de gehele
groep.

Stappen op een rij:
1- Ga naar Individual User Settings

2- Zoek de betreffende gebruiker op

Pagina 28



3- Na selecteren van de gebruiker ga naar Account Details

4- Controleer gegevens en klik op Edit
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5- Indien nodig ga naar Resend en klik op Resend Activation Code en
daarna op knop Save

Hiermee wordt de gebruiker voorzien van een nieuwe activatiemail.
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3.7 Herstellen gebruiker

Gebruikers met de nieuwe YF-accounts kunnen in geval van vergeten
wachtwoorden en het achterhalen van hun gebruikersnaam dit
voortaan zelf oplossen. De hiervoor benodigde links zijn opgenomen in
het Youforce loginscherm.
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Deze acties hoeven niet meer door de beheerder te worden uitgevoerd.
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3.8 Nieuwe gebruikers tijdens transitieperiode

Het zal voorkomen dat binnen de organisatie een nieuwe medewerker
begint en daarbij toegang nodig heeft tot Youforce. Zoals in paragraaf
3.1 Voorbereiding transitie wordt beschreven hoe menuoptie Tenant
settings aan te passen, kan de organisatie hier een keuze in maken.

A. De organisatie laat de parameters in menuoptie Tenant settings
permanent staan op waarde “True”. Dan zal een nieuwe gebruiker
direct een nieuwe YF-account 2-FA krijgen aangeboden inclusief de
activatiemail;
○ Voordeel hiervan is dat nieuwe gebruikers direct de nieuwe

inlogmethode toepassen;
○ Let op dat uw documentatie en informatieverstrekking aan

nieuwe gebruikers up to date is.

B. De parameters onder menuoptie Tenant settings worden telkens
teruggezet, waardoor een nieuwe medewerker nog eerst op de
oude inlogmethode dient in te loggen en dan op korte termijn weer
de nieuwe wijze dient toe te passen.

3.9 Afronden voor Beheerder

Wanneer de situatie voor de organisatie is bereikt waarop alle (level 1)
gebruikers de transitie hebben doorlopen, adviseren wij u de oude
wijze YF-accounts en de oude inlogmethode oude YF-accounts te
beëindigen. Daarnaast dient ook de optie met “E-mails met inloglinks”
uitgezet te worden. Zoals eerder aangegeven is het per 1 juli 2021 niet
meer mogelijk gebruik te maken van de oude inlogmethode. Gebruikers
die zich dan aanmelden worden automatisch naar de nieuwe
inlogprocedure geleid. Mogelijk dat de gebruikersbeheer dient te
zorgen voor een nieuwe activatiemail (zie paragraaf 3.2).
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Om eerder de 'oude' inlogmethode voor level 1 gebruikers uit te
schakelen, ga je naar: Beheer > Portaalbeheer >
Gebruikersinstellingen > Gebruikersinstellingen beheren.

Aanvullend is er een nieuwe Youforce optie toegevoegd aan Instellingen
voor beheerders: Inloggen via login.youforce.biz voor alle
gebruikers in het bedrijf uitschakelen.

Dit voegt een nieuwe autorisatie toe aan alle gebruikers (standaard
geactiveerd): Blok Aanmelden login.

Als gebruikers nog een bepaalde periode toegang dienen te
behouden via login.youforce.biz, dan dient deze autorisatie te
worden gedeactiveerd.
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Wanneer een gebruiker toch wil inloggen via login.youforce.biz zal het
volgende bericht te zien:

Afhankelijk van de omgeving kan dit scherm ook Nederlandstalig
worden weergegeven. De koppeling in dit bericht verwijst door naar
de nieuwe inlogpagina. Deze functionaliteit is speciaal geïntroduceerd
voor bedrijven die overstappen op het nieuwe inloggen door middel
van Youforce-accounts.
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4. Instructie voor Gebruiker

Dit hoofdstuk bevat de werkinstructie voor de level 1 gebruiker
(dit is de gebruiker die inlogt met een gebruikersnaam en wachtwoord).
De instructie richt zich meer op het intuïtief werken met de techniek,
aangezien iedere stap logisch dient te leiden naar de volgende stap tot
aan de afronding. Het e-mailadres dat wordt toegepast als eerste is het
zakelijk e-mailadres als deze is ingevoerd in Youforce. Dit adres is  t.b.v.
2-factor authenticatie in Youforce.

Er is een uitgebreide instructiefilm die de verschillende wijze van
inloggen toont. Door gebruik te maken van deze link Instructiefilm.
De instructiefilm is ook te vinden op het inlogscherm:
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Let op
Voor medewerkers die uit dienst zijn of gaan adviseren wij om het privé
e-mailadres op te voeren.

4.1 Werkinstructie gebruiker

Stap 1
Vanaf het moment dat gebruikersbeheer het nieuwe YF-account 2-FA
heeft gecreëerd voor de specifieke gebruiker, dan ontvangt die
gebruiker kort erna een e-mail waarmee hij/zij de activatie van het
YF-account kan starten. Deze e-mail ziet er als volgt uit:

Let op dat de e-mail mogelijk terecht kan komen in de spambox
(map ongewenste e-mails).
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Stap 2
Na het klikken op de link in de e-mail, volgende schermen:

A. Welkomstscherm
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B. Controle op de geboortedatum

C. Opgeven van de gebruikersnaam (vrije keus)
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D. Opgeven welk wachtwoord gebruikt dient te worden
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E. Informatie hoe voortaan het account hersteld kan worden

F. Bevestiging van de activatie
Na een succesvolle activering ontvang je nog een e-mail dat het
activeren is gelukt.
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Stap 3
Zodra de activatie correct is uitgevoerd, verschijnt het scherm om te
kunnen inloggen in Youforce. Zodra de eerste maal wordt ingelogd,
word je automatisch naar de volgende Stap 4 geleid waarmee de
PingID app geïnstalleerd kan worden.
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Stap 4
Bij het eerste keer inloggen met het Youforce account 2-Factor
authenticatie bieden de volgende schermen de gelegenheid om PingID
in te richten. Dit is toe te passen voor gebruik van Apple, Android,
Windows desktop of macOS (Apple).
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Vanaf Stap 5 hieronder is te volgen hoe de PingID app te installeren is.

Stap 5
Als de activatie van de gebruiker is uitgevoerd en de app voor het
gebruik van de 2-factor authenticatie is geïnstalleerd, ga dan naar
https://www.vismaraet.nl/inloggen

Knop bevat url: https://youforce.raet.com/yf-login/
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Voor Youforce Professional gebruikers is de knop
(https://admin.youforce.com) om in te loggen:

Klik op knop Nieuwe inloggen Youforce en voer gebruikersnaam en
wachtwoord in:

Pagina 45

https://admin.youforce.com


Selecteer de juiste foto’s:
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App achteraf downloaden
Voor de keuze van een smartphone dient eerst de PingID app te
worden geïnstalleerd. Deze is terug te vinden in de App Store (iPhone)
of in Google Play (Android). Zoek op PingID:

Vervolg
Bij de eerste keer inloggen kan de PingID QR code worden opgevraagd
door op een link te klikken. Hiermee kan worden opgeven of het gaat
om een iPhone of Android toestel:
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Na klikken op 1 van de 2 komt vervolgens de QR code te voorschijn:

Open de PingID app op de smartphone en maak een foto van de
QR code of tik handmatig de pairing key in.

Pagina 48



Bij het inloggen is de weergave:

Soms wordt een nummer weergegeven die ingevoerd dient te worden:
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In de meeste gevallen dient er slechts swipen toegepast te worden:

Als het geslaagd is, dan verschijnt het volgende scherm:
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De Desktop
Het is ook mogelijk om via de desktop te authenticeren tijdens het
inloggen.

Stap 1
Vul het e-mailadres in en er wordt een link toegestuurd, waarmee de
desktop app kan worden geïnstalleerd. Of ga naar:
https://www.pingidentity.com/en/resources/downloads/pingid.html
Kies welke desktop app geïnstalleerd moet worden (Windows of MacOs)
en klik op download.

Stap 2
Kopieer vervolgens de Pairing Key en open de desktop app. Plak hier de
pairing key in.
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Stap 3
Om de desktop app te kunnen gebruiken, is het ook noodzakelijk om
een 6-cijferige pincode te bedenken. Onthoud deze goed, omdat deze
elke keer moeten worden gebruikt bij het inloggen!

Telkens als de PingID desktop wordt geopend, wordt de invoer van de
PIN code gevraagd:
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Stap 4
Dan komt de code op de PingID desktop app:

Stap 5
Vervolgens voer je de code in en kun je inloggen:
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4.2 Herstellen wachtwoord / account

Als gebruiker kan zelf het wachtwoord en eventueel ook een blokkade
van het account worden hersteld. Ga hiervoor naar het inlogscherm van
Youforce: https://www.raet.nl/inloggen

Stap 1

Stap 2
Volg de link dat aangeeft Trouble Signing On en volg de instructies van
het scherm.
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4.3 Extra 2-FA apparaat

Het is mogelijk om meerdere apparaten te voorzien van de PingID app.
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

4.4 Ondersteuning

Ter ondersteuning van de gebruikers tijdens transitie en eventueel na
de transitie, zullen praktische links beschikbaar zijn, die zijn opgegeven
in hoofdstuk 8.
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4.5 Afronden voor Gebruiker

Per 1 juli 2021 zal het niet meer mogelijk zijn dat de gebruiker nog de
oude inlogmethode kan toepassen. Afhankelijk van de voortgang kan
het zijn dat uw organisatie dit al eerder heeft uitgeschakeld. Zodra dit is
uitgeschakeld en er wordt op de oude wijze ingelogd wordt het
volgende scherm getoond:
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5. Instructie voor Professional

Dit hoofdstuk bevat de werkinstructie voor de level 2 gebruiker, ofwel
Professional (dit is de gebruiker die inlogt met een gebruikersnaam en
wachtwoord en voorheen ook een certificaat nodig had). De instructie
richt zich meer op het intuïtief werken met de techniek, aangezien
iedere stap logisch dient te leiden naar de volgende stap tot aan de
afronding. Het zakelijk e-mailadres in Youforce is het eerste adres dat
wordt toegepast t.b.v. 2-factor authenticatie.

Er is een uitgebreide instructiefilm die de verschillende wijze van
inloggen toont. Door gebruik te maken van deze link Instructiefilm.
De instructiefilm is ook te vinden op het inlogscherm:
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Let op
Voor Professionals is het advies om het ZAKELIJK e-mailadres op te
voeren.

5.1 Werkinstructie professional

Stap 1
Vanaf het moment dat gebruikersbeheer het nieuwe YF-account 2-FA
heeft gecreëerd voor de specifieke gebruiker, dan ontvangt die
gebruiker kort erna een e-mail waarmee hij/zij de activatie van het
YF-account kan starten. Deze e-mail ziet er als volgt uit:
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Let op dat de e-mail mogelijk terecht kan komen in de spambox
(map ongewenste e-mails).

Stap 2
Na het klikken op de link in de e-mail, volgende schermen:

A. Welkomstscherm
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B. Controle op de geboortedatum

Let op dat dit voor de Professional gebruiker een datum is die
hij/zij van de beheerder heeft doorgekregen. Dat is dan ook niet
persé de geboortedatum, maar wel een specifiek gekozen datum.

Tip: gebruik bijvoorbeeld altijd de datum van de eerste dag van de
maand waarin de transitie voor de gebruiker is gestart.
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C. Opgeven van de gebruikersnaam
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D. Opgeven welk wachtwoord gebruikt dient te worden
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E. Informatie hoe voortaan het account hersteld kan worden

F. Bevestiging van de activatie
Na een succesvolle activering ontvang je nog een e-mail dat het
activeren is gelukt.
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Stap 3
Zodra de activatie correct is uitgevoerd, verschijnt het scherm om te
kunnen inloggen in Youforce. Zodra de eerste maal wordt ingelogd,
word je automatisch naar de volgende Stap 4 geleid waarmee de
PingID app geïnstalleerd kan worden.
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Stap 4
Bij het eerste keer inloggen met het Youforce account 2-Factor
authenticatie bieden de volgende schermen de gelegenheid om PingID
in te richten. Dit is toe te passen voor gebruik van Apple, Android,
Windows desktop of macOS (Apple).
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Vanaf Stap 5 hieronder is te volgen hoe de PingID app te installeren is.

Stap 5
Als de activatie van de gebruiker is uitgevoerd en de app voor het
gebruik van de 2-factor authenticatie is geïnstalleerd, ga dan naar
https://www.raet.nl/inloggen
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Klik op knop Nieuwe inloggen Youforce en voer gebruikersnaam en
wachtwoord in:
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Selecteer de juiste foto’s:
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App achteraf downloaden
Voor de keuze van een smartphone dient eerst de PingID app te
worden geïnstalleerd. Deze is terug te vinden in de App Store (iPhone)
of in Google Play (Android). Zoek op PingID:

Vervolg
Bij de eerste keer inloggen kan de PingID QR code worden opgevraagd
door op een link te klikken. Hiermee kan worden opgeven of het gaat
om een iPhone of Android toestel:
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Na klikken op 1 van de 2 komt vervolgens de QR code te voorschijn:

Open de PingID app op de smartphone en maak een foto van de
QR code of tik handmatig de pairing key in.
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Bij het inloggen is de weergave:

Soms wordt een nummer weergegeven die ingevoerd dient te worden:
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In de meeste gevallen dient er slechts swipen toegepast te worden:

Als het geslaagd is, dan verschijnt het volgende scherm:
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De Desktop
Het is ook mogelijk om via de desktop te authenticeren tijdens het
inloggen.

Stap 1
Vul het e-mailadres in en er wordt een link toegestuurd, waarmee de
desktop app kan worden geïnstalleerd. Of ga naar:
https://www.pingidentity.com/en/resources/downloads/pingid.html
Kies welke desktop app geïnstalleerd moet worden (Windows of MacOs)
en klik op download.

Stap 2
Kopieer vervolgens de Pairing Key en open de desktop app. Plak hier de
pairing key in.
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Stap 3
Om de desktop app te kunnen gebruiken, is het ook noodzakelijk om
een 6-cijferige pincode te bedenken. Onthoud deze goed, omdat deze
elke keer moeten worden gebruikt bij het inloggen!

Telkens als de PingID desktop wordt geopend, wordt de invoer van de
PIN code gevraagd:
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Stap 4
Dan komt de code op de PingID desktop app:

Stap 5
Vervolgens voer je de code in en kun je inloggen:
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5.2 Extra 2-FA apparaat

Het is mogelijk om meerdere apparaten te voorzien van de PingID app.
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

5.3 Ondersteuning

Ter ondersteuning van de gebruikers tijdens transitie en eventueel na
de transitie, zullen praktische links beschikbaar zijn, die zijn opgegeven
in hoofdstuk 8.

5.4 Afronden voor Professional

Per 1 juli 2021 zal het niet meer mogelijk zijn dat de gebruiker nog de
oude inlogmethode kan toepassen.
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6. Extra 2-FA apparaat instellen

Het is mogelijk met meer dan één apparaat (device) de 2-factor
authenticatie te kunnen toepassen in Youforce. Hiervoor is deze
instructie opgesteld, zodat de extra apparaten kunnen worden
toegevoegd voor gebruik. De volgende stappen voor een Youforce
account gebruiker zijn van belang.

Stap 1
Eerst dient er te worden ingelogd met de eerste factor:
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Stap 2
Zodra het scherm wordt weergeven voor de 2-factor authenticatie, klik
dan op instellingen:
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Stap 3
In het volgende scherm kan een extra apparaat worden toegevoegd:

Aanvullend
Voor de Youforce beheerder van de organisatie zijn extra gekoppelde
apparaten ook zichtbaar:
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7. Afronding transitie

Vanaf 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om Youforce te gebruiken
met de oude inlogmethode. Dit zal geblokkeerd zijn en kan alleen met
het Nieuwe inloggen gewerkt worden in Youforce. Deze situatie heeft
de volgende consequenties:

A. Alle nieuwe gebruikers zullen direct met de nieuwe inlogmethode
werken;

B. Gebruikers die in de periode tot 1 juli 2021 niet zijn meegenomen
in de transitie, of niet hun nieuwe Youforce account geactiveerd
hebben in die periode, zullen niet meer kunnen inloggen. Dit is
pas mogelijk nadat alsnog met behulp van een activatiemail
(paragraaf 3.2) het nieuwe YF-account is geactiveerd en daarna
met PingID is gekoppeld;

C. Gebruikers die door verkeerd inloggen, foutieve invoer zijn
geblokkeerd, kunnen het inloggen geheel zelf herstellen via de
juiste link op het inlogscherm;

D. De ondersteunende links en FAQ’s blijven beschikbaar. Daarnaast
kan ons Service Center actief ondersteunen bij vragen en kwesties
via de reguliere procedure van meldingen via het Serviceplein.
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8. Handige verwijzingen

Alle links op een rijtje om makkelijk informatie over YF 2-FA te kunnen
raadplegen:

1. Algemene informatie over het nieuwe inloggen:
https://www.raet.nl/over-ons/system-privacy-security/nieuwe-inlog
procedure-youforce

2. Vaker gestelde vragen (FAQ) over het nieuwe inloggen:
https://www.raet.nl/over-ons/system-privacy-security/nieuwe-inlog
procedure-youforce/meest-gestelde-vragen

3. Een nog uitgebreidere FAQ over de nieuwe inlogprocedure op:
https://community.raet.com/information/release-information/w/d
ocumenten/712/faq-nieuwe-inlogprocedure-youforce

4. Een ondersteunde Youtube video met uitleg over het toepassen
van de Visma | Raet YF 2-FA:
https://youtu.be/w7dh-YwsZUQ

5. Inlogpagina van Visma | Raet:
Inloggen Visma | Raet HRM software
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