WACHTWOORDBEHEER
Online beheer van gebruikerscode en wachtwoorden

Gebruikerscode en wachtwoorden
Elke persoon met een momenteel actieve, of toekomstige arbeidsrelatie kan de gebruikerscode en wachtwoord
opvragen via http://wachtwoordbeheer.uzgent.be
De applicatie maakt gebruik van EID-authenticatie waardoor u in het bezit dient te zijn van een Belgische
elektronische identiteitskaart en een kaartlezer.
Indien u niet over een Belgische Identiteitskaart beschikt, kan u op vertoon van een identiteitsbewijs de login
komen afhalen bij het departement ICT (Administratief gebouw, ingang 5, niet geldig voor studenten en
externen)

Aanmelden
Plaats uw Elektronische Identiteitskaart (EID) in de kaartlezer alvorens de webpagina te openen.
Ga naar http://wachtwoordbeheer.uzgent.be
Na het lezen van de richtlijnen, klik je op de link naar wachtwoordbeheer.
Selecteer uw certificaat, en geef de pin-code van uw EID in.
Bij problemen met uw EID kan u uw installatie testen op http://www.test.eid.belgium.be/

Als de authenticatie via EID gelukt is, krijgt u onderstaand scherm:

Klik op “beheer van mijn gebruikersnaam en wachtwoord”

Wachtwoordbeheer: keuzemogelijkheden
De applicatie wachtwoordbeheer wordt gestart en u krijgt onderstaand scherm:

U krijgt de keuze uit 3 mogelijkheden:




Ik weet mijn wachtwoord niet: u kan hier een nieuw wachtwoord laten genereren.
Ik wens mijn wachtwoord te wijzigen: u kan een nieuw wachtwoord instellen naar keuze, ter
vervanging van het huidige.
Ik weet mijn gebruikerscode niet: U kan uw gebruikerscode laten weergeven.

Ik weet mijn wachtwoord niet
Vink deze mogelijkheid aan wanneer u de applicatie een nieuw wachtwachtwoord wil laten genereren.
Klik op volgende en u krijgt uw gebruikerscode ter info.

Nadat u klikt op volgende wordt uw nieuw wachtwoord bovenaan weergegeven.

Ik wens mijn wachtwoord te wijzigen
U kent uw huidig wachtwoord (of u heeft zopas een nieuw laten genereren), maar u wenst dit te wijzigen.
Na klikken op volgende krijgt u uw gebruikerscode te zien ter controle.
Klik op volgende, en geef uw nieuw wachtwoord in.
Het nieuwe wachtwoord dient te voldoen aan volgende eisen:





Mag niet gelijk zijn aan een van de laatste 24 paswoorden die voordien werden gebruikt.
Bevat minimum 8 karakters
Er mogen niet meer dan 2 karakters opeenvolgend worden gebruikt die ook in de username of volledige
naam van de gebruiker zitten
Moet karakters bevatten van minstens 3 van de 4 volgende categorieën:
o Hoofdletters (A-Z)
o Kleine letters (a-z)
o Cijfers (0-9)
o Niet-alfabetische karakters zoals bv !%$...

Na klikken op volgende zal uw wachtwoord worden gewijzigd, en krijgt u een melding zodra dit voltooid is.
Sluit het venster met de “ok” knop

Ik weet mijn gebruikerscode niet
U wenst uw gebruikerscode op te vragen.
Selecteer deze optie, en klik op volgende. Uw gebruikerscode wordt weergegeven.
Deze is niet aanpasbaar.

Problemen
Bij problemen vragen wij om eerst uw EID en installatie testen op http://www.test.eid.belgium.be/
Heeft u nadien nog technische vragen of problemen kan u telefonisch contact opnemen met de UZGent
Helpdesk op nummer 09/332.20.01 (keuzenummer 2)

