Nieuwe manier van inloggen
Vanaf heden kun je niet meer op de oude manier inloggen in Insite op je computer. Er is namelijk een
nieuwe manier van inloggen, namelijk via je mobiele telefoon (SMS) of via de AFAS Pocket app.
Je start met het aanmaken van een nieuw wachtwoord, dit ga je in deze stap aanmaken. Het is het
makkelijkst - maar niet verplicht - om daarna direct AFAS Pocket te downloaden en deze te koppelen.

Aanmelden Insite
1. Ga op je computer naar https://83266.afasinsite.nl
Het aanmeld-scherm verschijnt.
2. Vul je e-mailadres in. Gebruik het e-mailadres dat je voorheen ook gebruikte om in Insite in te
loggen.

3. Klik op Volgende.
4. Je ziet een melding dat je je nog niet eerder hebt aangemeld.

5. Klik op Aan de slag.
6. Je ontvangt een e-mailbericht met een code.
7. Vul de code in bij bevestigingscode.

8. Klik op Volgende.
9. Vul een wachtwoord in. Deze moet uit minimaal 12 tekens bestaan. Verder mag (een deel van) je emailadres hier niet in voorkomen.

10. Klik op Volgende.
11. Vul je mobiel nummer in als dit niet automatisch verschijnt.

12. Klik op Volgende.
13. Bevestig de SMS-code die je op je telefoon ontvangt.

14. Klik op Volgende.
15. In deze stap heb je meerdere opties.
Optie 1
Als je de AFAS Pocket al op je telefoon hebt, kies je voor Ja. Ga verder met de volgende stap.
Optie 2
Als je de AFAS Pocket nog niet op je telefoon hebt, maar je wilt dit nu wel installeren, dan volg je
eerst de stappen zoals onderaan deze handleiding beschreven in het hoofdstuk AFAS Pocket
installeren.
Pas als je de AFAS Pocket app hebt geïnstalleerd kies je voor Ja. Ga dan verder met de volgende
stap.
Optie 3
Als je de AFAS Pocket nog niet op je telefoon hebt, en je wilt dit ook niet, dan kies je voor Nee.
Vanaf nu log je in Insite met een SMS-bevestigingscode. Ga nu verder met stap 19.

16. Scan de QR-code die op je computerscherm verschijnt om AFAS Pocket te koppelen aan je AFAS
Online-account. Ga in de AFAS Pocket app naar Instellingen en dan naar Mijn Afas Online
account en druk dan op Code scannen.
17. Indien nodig, geef toestemming om de camera te gebruiken en scan de QR-code.
18. Wanneer de code succesvol is gescand, volgt een melding met daarin dat je AFAS Online account is
gekoppeld aan de AFAS Pocket.

19. Klik nu op Inloggen en vul je e-mailadres en je wachtwoord in. En klik dan weer op Inloggen.
20. Op je telefoon krijg je een inlogverzoek van AFAS Pocket, klik op Accepteren.
Als je AFAS Pocket niet hebt geïnstalleerd, dan krijg je een SMS-bevestigingscode die je nu kunt
invullen.
21. Je wordt nu doorgezet naar Laco Mijn Insite.

AFAS Pocket installeren
Ga naar je app store of google play store en download de AFAS Pocket app.
1. Scan dan onderstaande QR code.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Als je geen gebruik maakt van de QR code, dan vul je bij Gebruikersnaam of e-mailadres
je e-mailadres in waarmee je inlogt in Insite.
Bij Omgevingssleutel vul je dan WSR6NV in.
Klik dan op Aanmelden.
Je krijgt dan een eenmalige activatiecode via e-mail. Vul deze op je telefoon in en klik op
Aanmelden.
Vul dan zelf een pincode in, deze heb je later nodig om de AFAS Pocket app te openen. En
herhaal deze.
Dan krijgt je de vraag dat de app meldingen wil sturen.
Als je klikt op Sta toe, accepteer je het inloggen met één druk op de knop en hoef je de app
niet te openen.
Als je klikt op Sta niet toe, dan moet je altijd de app openen om in Insite te kunnen inloggen.
Nu ben je ingelogd in de app.
Klik nu op je computer op Volgende.
Ga nu verder met stap 16 van het hoofdstuk Aanmelden Insite.

