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Registratieproces voor het Groepsbeoordeling
Portaal

Nieuwe beoordelaars moeten het registratieproces voor het groepsbeoordeling
portaal (het portaal) doorlopen met onze 2FA Visma Connect-tool. Na registratie
hebben beoordelaars op een veilige manier toegang tot het portaal.

Let op:
● Indien de beoordelaar niet binnen zes maanden na het versturen van de

eerste beoordeling wordt uitgenodigd voor nieuwe beoordelingen, wordt de
initiële registratie verwijderd. De beoordelaar zal het registratieproces dan
opnieuw moeten doorlopen.

Voer de volgende stappen uit om je te registreren voor het Groepsbeoordeling
Portaal:

1. Je hebt een e-mail ontvangen met als onderwerp ‘Welkom bij de
Groepsbeoordeling’.

Voorbeeld van de e-mail in Gmail:

2. Klik op de knop 'Account activeren'
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3. Er wordt gevraagd om een wachtwoord aan te maken, let op de
wachtwoordvereisten. Nadat je het wachtwoord hebt ingevuld klik je op
‘Wachtwoord wijzigen’.

4. Je ziet nu de eerste stap om de two-factor authenticatie (2FA) in te stellen. Klik op
‘Volgende’.

5. Als je dit nog niet eerder hebt gedaan, download dan de Authenticator-app via de
App Store of Google Play Store.
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6. Nadat je de app hebt gedownload en geïnstalleerd, voeg je een nieuw account toe
en scan je de QR-code.

Op een Apple-apparaat open je de app, klik je op + in de rechterbovenhoek en klik je
op 'Overig (Google, Facebook, etc).

Voorbeeld van het toevoegen van een nieuw account in de Authenticator-app:
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6. Nadat je de app hebt gedownload en geïnstalleerd, voeg je een nieuw account toe
door de QR-code te scannen.

7. Klik op ‘Volgende’ en voer de 6-cijferige code in die zichtbaar is op jouw
Authenticator App en klik op ‘Volgende’.

8. Je kunt een telefoonnummer toevoegen om je login op te halen voor het geval je
deze ooit kwijtraakt. Hoewel dit een optionele stap is, raden we je ten zeerste aan
om je telefoonnummer toe te voegen. Klik ‘Volgende'.
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9. Je ziet een eenmalige backup-code. Schrijf deze op en bewaar het op een veilige
plek (of kopieer het door op het pictogram 'kopiëren' te klikken). Mocht je ooit
worden buitengesloten of geen toegang hebben tot het portaal, dan kun je de
backup-code gebruiken voor toegang. Klik op ‘Volgende'.

10. Je hebt het registratieproces nu succesvol afgerond. Klik ‘Volgende'.

Let op:
● Visma Connect stuurt je tijdens dit proces verschillende bevestigingsmails

over de verschillende stappen (het wachtwoord wijzigen, een
telefoonnummer toevoegen, tweestapsverificatie inschakelen etc.).

Deze e-mails zijn alleen voor informatieve doeleinden en je hoeft geen actie
te ondernemen omdat je dit al hebt gedaan door het registratieproces te
voltooien.
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11. Je ziet nu de Visma Connect-startpagina en het bericht 'Je hebt geen toegang tot
een service', dit is normaal. Je kunt het tabblad/venster sluiten.

Als je wilt kun je je accountgegevens inzien. Klik op het pijltje naar beneden naast
'voornaam achternaam' en klik op 'Mijn gegevens'.

Mocht je ooit je gegevens willen bijwerken, dan kun je eenvoudig naar
https://home.visma.com gaan om toegang te krijgen tot jouw profiel.

Let op:
● Indien de beoordelaar niet binnen zes maanden na het versturen van de

eerste beoordeling wordt uitgenodigd voor nieuwe beoordelingen, wordt de
initiële registratie verwijderd. De beoordelaar zal het registratieproces dan
opnieuw moeten doorlopen.

Dit is het einde van deze snelstartgids.
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