Hoe open ik een beveiligde mail?
Wanneer wij bijvoorbeeld uw nota aan uw mailen doen we dit via een beveiligde mail!
In dit voorbeeld zijn we er van uit gegaan dat u gebruik maakt van Google mail, dit kan in
werkelijkheid elke mail oplossing zijn. Afhankelijk van uw mail oplossing kan dit er iets anders uit
zien.
In dit voorbeeld hebben we uw mail adres weergegeven als uwmail@gmail.com. In werkelijkheid zal
hier uw eigen mail adres worden vermeld.
De weergegeven wachtwoord code is tevens een voorbeeld, in werkelijkheid ontvangt u een eigen
wachtwoord code.
Let op : Er zijn ook nep berichten in omloop die er mogelijk bijna hetzelfde uit zien. Deze berichten
komen niet van ons. Let altijd goed op of de gegevens in de mail correct zijn en het mail adres juist is.
Wij sturen alleen een bericht als u bij ons een afspraak heeft gehad of u een openstaande nota bij
ons heeft.
Indien u een nep bericht verdenkt, maakt u daar dan melding en of laat het weten aan ons per mail
op ons voor u bekende mail adres.

Stap 1
U ontvangt de beveiligde mail in uw mailbox.

Stapt 2
Soms komt de e-mail die we aan u sturen in uw spam of ongewenste e-mail map. Verplaatst de mail
naar de normale map en/of markeer ons mail adres als veilige afzender om te voorkomen dat dit de
volgende keer weer gebeurt.

Stap 3
De beveiligde Nota is niet in 1 keer te openen. Zie onderstaande scherm en kies in uw mail voor
“Bericht Lezen”

info@mhsoesterberg.nl

info@mhsoesterberg.nl

Stap 4
Kies in het volgende scherm voor “Aanmelden met eenmalige wachtwoordcode”
U krijgt dan van ons een tweede bericht van Microsoft na circa 1 minuut of met een beveiligde code
van Microsoft.
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Stap 5
Wanneer u heeft gekozen voor aanmelden met eenmalige wachtwoordcode opent onderstaande
scherm.

uwmail@gmail.com

Stap 6
Ondertussen heeft u van Microsoft de eenmalige code ontvangen in uw mailbox.
Sluit het scherm uit stap 6 niet , maar ga naar uw mailbox door bovenin uw Internet Browser te
klikken op uw e-mail programma zoals hieronder weergegeven.

Stap 7
Klik op uw Inbox met de linker muisknop.
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Stap 8
Open de mail van Microsoft Office 365 en onthoud u of noteer de eenmalige wachtwoordcode.

12345678

Stap 9
Ga terug naar de login pagina om uw beveiligde digitale nota te openen met de eenmalige
wachtwoordcode, door met de linker muis te klikken op de openstaande pagina. Zoals hieronder
weergegeven.

Stap 10
Vult u de code in het veld in door er eerst met de muis op te klikken. Vervolgens kunt u de code
intypen.
Wanneer u 12 uur de nota wilt kunnen bekijken zet een vinkje bij Dit is mijn privé computer”, als u
dit niet doet zult u na 15 minuten de procedure opnieuw moeten herhalen bij het openen van de
nota.
Kiest u daarna voor “Doorgaan”
uwmail@gmail.com

Stap 11
De mail word geopend en u kunt de bijlage in PDF formaat openen door er op te dubbel klikken met
de linker muisknop.
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Uw naam

Stap 12
Daarna kunt u de Nota lezen en opslaan via de Downloaden knop naar uw computer.
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NAW Praktijkgegevens

uwmail@gmail.com

Uw gegevens
uwnaam

