
Instructies vanaf woensdag 8

februari 2023:

Onderstaand de situatie per 8 februari

wanneer de professionals inloggen in

YouForce:

Scherm 1:

Bij het aanmelden geeft Youforce de volgende melding:



Scherm 2:

Je hebt gedrukt op de knop ‘’Activeer’’

Je komt vervolgens in het volgende scherm:

Vul hier een nieuwe gebruikersnaam in en druk op ‘’Verder’’. Deze

gebruikersnaam kun je zelf verzinnen.

Op het volgende scherm wordt je gevraagd om een nieuw wachtwoord aan

te maken.



Scherm 3:

Vul hier een nieuwe wachtwoord in en bevestig deze door het in de tweede

balk nogmaals in te vullen. Druk op ‘’Verder’’. Dit wachtwoord kun je zelf

verzinnen.



Scherm 4:

Je komt vervolgens op een scherm waar aangegeven wordt welk e-mailadres

geregistreerd staat voor account herstel. Controleer of dit e-mailadres klopt.

Zo ja, druk op ‘’Verder’’. Indien het e-mailadres niet klopt kun je op ‘’Wijzig

zo nodig hier het emailadres’’ drukken.

Je krijgt vervolgens de onderstaande bevestiging dat het aanmaken van uw

nieuwe account gelukt is. Druk op ‘’Verder’’.



Scherm 5:



Scherm 6:

Vervolgens vraagt Youforce je om in te loggen met de gegevens die je net

aangemaakt heeft. Dit is dus de nieuwe gebruikersnaam en het nieuwe

wachtwoord. Vul de gegevens in en druk op ‘’Sign on’’.



PINGID app

Je krijgt onderstaande scherm te zien van de PingID app.

Dit is het moment om de PingID app te downloaden op uw mobiele apparaat of computer. Ga op je

smartphone naar de Google play Store of naar de Apple App store. Zie onderstaande screenshot voor

hoe de PingID app eruit ziet. je kunt de app ook op uw computer downloaden. Dit kun je doen via de

volgende link:

https://www.pingidentity.com/en/resources/downloads/pingid.html

https://www.pingidentity.com/en/resources/downloads/pingid.html


Wanneer je de app gedownload hebt, druk op het onderstaande scherm in Youforce op ‘’I already

installed the PingID app’’. Dit is geel gemarkeerd op de onderstaande afbeelding:

Pak je telefoon met de PingID app en scan de QR code die je momenteel op je computerscherm krijgt. De

QR code op uw computerscherm zal er ongeveer zo uitzien als de onderstaande afbeelding. Indien je

geen werkzame camera heeft, kan je ook de Pairing Key handmatig invoeren in je PingID app.



Nu is je apparaat gekoppeld aan jouw account.

Wanneer je nu inlogt via de volgende weblink: https://admin.youforce.com/yf-login/ kom je op het

onderstaande scherm. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in wat je eerder hebt aangemaakt.

https://admin.youforce.com/yf-login/


Wanneer je de correcte gegevens gebruikt krijgt je een vergelijkbaar scherm als de onderstaande. Ga

naar je PingID app op uw telefoon of computer en bevestig de inlogpoging. Op je telefoon doe je dat

door de rode knop naar boven te schuiven. Je wordt nu ingelogd op Youforce.

Indien je het proces niet volledig hebt afgerond, kun je dit hervatten door in te loggen op

https://admin.youforce.com/yf-login/ met je nieuwe gegevens. Het proces zal zich dan voortzetten waar

je bent gestopt.

https://admin.youforce.com/yf-login/

