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COMPUTERLOGIN MET TOKENS (voor users) 

WAT IS COMPUTERLOGIN EN WAAROM? 

Computerlogin is een alternatief voor de klassieke 
aanmelding via username en paswoord.  

Elke gebruikersgroep of computer krijgt een unieke 
aanmeldcode toegekend die door verschillende 
gebruikers gebruikt kan worden. 

 

Opgelet: Gebruik de computerlogin enkel op pc’s die 
extra beveiligd zijn met een wachtwoord. Dit is van 
groot belang om de veiligheid van gevoelige data te 
verzekeren. 

 

Gebruik de computerlogin enkel op pc’s die extra beveiligd 
zijn met een wachtwoord: 

 

2 MET TOKEN AANMELDEN DOE JE ZO 

Van zodra je de code van de dag bij de hand hebt, 
kunnen alle personen op de triagepost eenvoudig 
inloggen. 

1. Klik bij de favorieten in de browser op de 
bladwijzer/bookmark van de triagepost 

2. Voer in het volgende scherm de code van de dag 
in die je van je triagepostverantwoordelijke hebt 
ontvangen. 

3. Klik op VERZENDEN 

 

 

 

3 OVER DIE ‘CODE VAN DE DAG’ 

De code van de dag is een extra beveiliging (tweestapsverificatie) die ervoor zorgt dat we de 
functionaliteit en de data security voor het Doclr-platform optimaal in balans houden.  

Je kan als gebruiker veel doen via het platform (zoals formulieren met medische patiëntengegevens via 1 
klik naar labo sturen). Om de datasecurity van het volledige systeem te waarborgen hebben we 
tweestapsverificatie aan het platform toegevoegd via die code van de dag. Zonder de correcte code van 
de dag kan je niet inloggen! Die code van de dag blijft, zoals de naam doet vermoeden, 24 uur 
geldig. Daarna genereert het systeem automatisch een nieuwe code. Je verkrijgt de nieuwe code via de 
toegangsbeheerder en eventuele andere ontvangers. 

Spring aub héél voorzichtig met de code van de dag om en deel deze code niet met anderen! We 
rekenen hier ook op jou om de veiligheid van het volledige systeem (ook voor andere 
staalafnameposten dus) te beschermen. 

 

 


