
Checklist SSO EasyCruit -
Youforce

Inrichting door consultant
Consultant checkt of de access control voor SSO geactiveerd is (1091) en richt het Youforce
klant ID in op de klantkaart; bij de Visma | Raet Admin instellingen. Consultant checkt bij de
Overige instellingen of de SSO token cryptography settings ingevuld zijn.
Deze instellingen zijn op Visma | Raet Admin niveau en zijn niet zichtbaar voor de klant.

EasyCruit gebruiker
Bij de EasyCruit gebruikers dient het Youforce gebruikersnummer ingevuld te worden bij het
SSO ID in EasyCruit. Het Youforce gebruikersnummer start vaak met IC of R gevolgd door 6
cijfers. Check of er -bijv. door copy-paste- geen spatie vóór of achter dit nummer staat.

Waar is het Youforce gebruikersnummer te vinden?
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De gebruiker kan dit terugvinden via ‘Mijn instellingen’ in Youforce.

Of de Youforce beheerder van de organisatie kan dit opzoeken via zijn/haar beheer rechten, bijv
via Toegangsbeheer.

Youforce tegel
De tegel in Youforce dient door de Youforce beheerder van de organisatie beschikbaar gesteld
te worden via Toegangsbeheer. De applicatie heet hier ‘Werving & Selectie’.
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Wanneer dit is gebeurd, ziet de Youforce gebruiker de bijbehorende tegel op het bureaublad.
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Meldingen

Tegel niet zichtbaar op Youforce bureaublad
Advies: de tegel moet nog geautoriseerd worden voor de Youforce gebruiker. Zie de stap
‘Youforce tegel’ die hiervoor is beschreven.

Youforce beheerder kan niet autoriseren voor de Werving & Selectie tegel
Advies: wanneer de beheerder de applicatie Werving & Selectie niet in het overzicht bij
Toegangsbeheer ziet, dan dient deze door Visma | Raet te worden toegevoegd aan de module
afname van de organisatie door onze afdeling Business Accounting. Neem contact op met de
Customer Succes Manager om dit te regelen.

Youforce tegel zichtbaar, maar onderstaande melding wanneer hier op geklikt wordt

Advies klant:
● Check of de gebruiker in EasyCruit is toegevoegd en hier het SSO ID bij gevuld is
● Check of dit SSO ID het Youforce gebruikersnummer is waarmee de Youforce gebruiker

de tegel probeer te benaderen (sommige gebruikers hebben 2 Youforce accounts; als
medewerker en een professioneel account)

● Check of er géén spatie(s) voor of achter het nummer staan. Zie ook stap ‘EasyCruit
gebruiker’.

● Vraag of de support- of implementatie consultant checkt of de inrichtingstappen correct
zijn uitgevoerd, zoals beschreven eerder in dit document.
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