
Handleiding - Gebruik MFA voor Kaseya 
 

Activeren van de MFA 
 
1. Download en installeer één van onderstaande applicaties uit de App Store voor iOS of Google Play voor 

Android OS. 
IOS: 

 • Google Authenticator: https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605 

 • Microsoft Authenticator: https://apps.apple.com/app/microsoft-authenticator/id983156458 

Android: 

 • Google Authenticator: 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2 

 • Microsoft Authenticator: 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator&hl=en 
 
 
 
2. Login op https://kaseya.itsn.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

 
 
Ad 

  

https://kaseya.itsn.nl/


3. Klik op Next in het ‘Your Security Matters’ scherm als u gebruik gaat maken van MFA. 
Als u nu nog geen MFA wilt gebruiken klikt u op ‘No Thanks’. U wordt nu meteen ingelogd in Kaseya en bij 
de volgende login krijgt u dit scherm weer te zien. U kunt de overige stappen overslaan. 
Let op!! Per 1 januari a.s. zal MFA verplicht zijn. 

 

 

4. Start nu de MFA applicatie op uw telefoon. 
5. Voeg uw Kaseya login toe aan de MFA applicatie: 

a. Door de QR code die nu door Kaseya wordt weergeven te scannen met uw MFA applicatie. 

 

  



b. Door handmatig de alfanumerieke code in te voeren in uw MFA applicatie. 

(Code wordt weergegeven als u op de ‘I can’t scan the bar code’  tekst klikt.) 

 

 

6. Voer nu de Authenticatie Code die op door de MFA applicatie wordt gegenereerd in en klik op de ‘Submit’  
knop. 

 
 
Let op: De Authenticatie Code moet binnen 30 seconden ingevoerd worden. Anders moet u de volgende 
gegenereerde code gebruiken. De tijd tot aan het verlopen van de code wordt in de MFA applicatie 
weergegeven. 
 
  



7. Klik op ‘Done’ om de login voor Kaseya te voltooien. 
 

 
  



Login met geactiveerde MFA 
Als u MFA heeft geactiveerd gaat het inloggen in Kaseya als volgt. 
 
1. Login op https://kaseya.itsn.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

 
 
2. Als tweede stap in het login proces voert u nu de code in die door uw MFA applicatie wordt gegenereerd. 

 

 
 
3. Klik op ‘Submit’ om de login voor Kaseya te voltooien. 

https://kaseya.itsn.nl/

