MIJN SUPERKRACHT

Je account in gebruik
nemen
DEZE STAPPEN ZET JE OM JE ACCOUNT TE ACTIVEREN EN DE INSTELLINGEN AAN TE
PASSEN NAAR JOUW WENSEN

1.) JE ACCOUNT ACTIVEREN
Zodra de begeleider je account aanmaakt,
ontvang je een mail om je account te activeren.
Hierin word je gevraagd om op een link te klikken
om een wachtwoord aan te maken.
Ontvang je deze mail niet? Laat de begeleider dit
weten zodat die kan zorgen dat je account alsnog
geactiveerd wordt.

2.) 2-STAPSVERIFICATIE
INSCHAKELEN
Na het activeren van je account kun je inloggen en
2-stapsverificatie inschakelen voor het account. Dit
betekent dat je account beter beveiligd is dan
wanneer je alleen een e-mailadres en wachtwoord
gebruikt.
In dit filmpje zie je hoe je dit inschakelt.

3.) MAILMELDINGEN
Via je profiel kun je voor een aantal meldingen
kiezen of je ze per mail ontvangt of niet. Wanneer
je de meldingen hier uitzet, blijf je ze wel
ontvangen binnen de omgeving, op je dashboard,
zodat je bij het inloggen snel kunt zien wat er
veranderd is sinds de vorige keer dat je bent
ingelogd.

4.) DE HANDLEIDING
Heb je vragen over de omgeving of wil je meer
weten over de functies, dan kun je de handleiding
bekijken. Als je niet bent ingelogd, vind je die hier
en na het inloggen hier.

5.) WEBCHAT
Rechts onderaan vind je de webchat. Hier kun je al
je vragen stellen en als de beheerder van de site,
Annemieke, aanwezig is, krijg je direct antwoord.
Als zij er niet is, geeft ze je graag later antwoord,
maar dan is het wel belangrijk dat je je mailadres
invult. Deze chat is namelijk ook als je bent
ingelogd niet gekoppeld aan je account en tot het
moment dat je je gegevens invult anoniem.

SAMENGESTELD DOOR ANNEMIEKE AUGUSTEIJN,
MIJN SUPERKRACHT
Meer uitleg vind je, na inloggen, in de handleiding.
Mis je informatie? Laat het weten via Annemieke@MijnSuperkracht.nl

