Wachtwoord Reset
Zelf je wachtwoord resetten
Het is vanaf nu mogelijk om zelf je wachtwoord aan te passen of te herstellen. Voordat je
van deze dienst gebruik kan maken, moet je het ‘enrollment proces’ volgen. Na het
doorlopen van onderstaande stappen is het mogelijk om zelf (eenmaal per dag) je
wachtwoord te resetten ook als deze verlopen of geblokkeerd is.

Enrollment proces
Voordat je jouw wachtwoord zelf kunt resetten dien je je eerst hiervoor te registreren. Bij de registratie kun je
dan instellen of je een nieuw wachtwoord kunt instellen d.m.v. een SMS verificatie.
Volg de onderstaande stappen om jouw account te registreren:
•

•

Om jouw account te registreren ga je eerst naar onze Support Portaal:
https://mijn.supportgemak.nl/csmlight
Log hier in met jouw Smartspace credentials (dit zijn de inloggegevens die je ook gebruikt om in te
loggen in de cloud)
Kies voor nu voor “Serviceverzoek”

•

Kies voor “Verificatie Type password self service reset”

•

•

Registreer je je hier om de wachtwoordreset d.m.v. SMS verificatie te activeren.

Bij de optie SMS krijg je per SMS een code opgestuurd die je moet invullen om je wachtwoord
resetten

•

Klik nu op “Indienen”. Nu krijg je onderstaand scherm te zien
Jouw aanvraag is nu ingediend. Ter registratie wordt er een case ingediend bij ons.

•

Klik rechtsboven op ‘Countus Online’ en kies dan voor “Registratie wachtwoordherstel”

•

Je krijgt krijg je onderstaand scherm te zien. Klik hier “Apparaat toevoegen”

•

Voer hier de naam voor je apparaat in en jouw telefoonnummer in. Het vakje Serviceprovider staat al
ingevuld. Klik hierna op “Apparaat toevoegen”.

•

Je ziet nu uw telefoon nu in de lijst staan. Klik nu op controleren.

•

Je krijgt nu ter controle een SMS binnen. Voer de code die je per SMS hebt gehad in en druk op
controleren.

De afzender is U4BSW en de code bevat 4 cijfers. Let wel; het kan wat langer duren voordat de
SMS binnen is. De SMS is 4 minuten geldig!

•
•

Klik nu op de knop “Indienen”
Je bent nu klaar! Vanaf nu kun je je eigen wachtwoord aanpassen.

Wachtwoord Resetten
Het resetten van jouw wachtwoord kun je doen op de inlogpagina van onze Support Portaal.
•
•

Ga naar https://mijn.supportgemak.nl/csmlight
Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten?’

•

Je komt dan in onderstaand scherm terecht. Voer hier je gebruikersnaam(e-mailadres) in.

•

In de volgende stappen kun je de SMS code invoeren die toegestuurd krijgt. Zodra je deze ingevuld
hebt kun je je wachtwoord opnieuw instellen.

•

Hierna krijg je een controle scherm waar je weer je gebruikersnaam dient in te vullen. Voer hier
nogmaals je gebruikersnaam in en klik op de CAPTCHA “Ik ben geen robot”. Hierna krijg je een
beveiligingsvraag te zien waarin je een aantal plaatjes moet aanklikken. Klik hierna op volgende.

•

Klik op de knop “Verificatie verzenden” om de code te verzenden naar jouw ingestelde telefoonnummer.
De code wordt dan naar je telefoon verstuurd. Na het ontvangen van de code kun je deze invoeren in
het veld “Verificatie invoeren”. Klik dan op volgende

Let wel; het kan tot een minuut duren voordat je de code hebt

•

Voer hier tweemaal jouw nieuwe wachtwoord in

Deze moet minimaal 8 karakters lang zijn, 1 hoofdletter, een cijfer en een speciale karakter
bevatten.

•

U heeft nu uw wachtwoord aangepast. Vanaf kunt u inloggen met het nieuw ingestelde wachtwoord.

