GEBRUIKERSHANDLEIDING

M YQ U I N T E T. LU
WEBSITE
VERBINDING MAKEN
Kies een van de volgende twee mogelijkheden:
QR-Code of Smartcard.

HOE IN TE LO GGEN
ME T EEN SM A R TC A R D
Om verbinding te maken met uw persoonlijke
omgeving gaat u naar myQuintet.lu
Hierbij hebt u het volgende nodig:

1

Gebruikersnaam

in de bijgesloten brief bij deze handleiding

2

Pincode

eenmalige pincode in aparte brief
(deze moet u veranderen wanneer u voor het eerst
verbinding maakt)

3

Smartcard-code

Hiervoor moet u op uw Smartcard op «press» drukken.
De Smartcard is in deze brief bijgesloten.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

M YQ U I N T E T. LU
WEBSITE
VERBINDING MAKEN
ZO N D ER SM A R TC A R D
U kunt zonder uw Smartcard te gebruiken verbinding
maken met uw MyQuintet-ruimte. Er zijn twee
mogelijkheden:
VERBINDING MAKEN VANAF UW PC MET EEN
QR-CODE
1.

Download de MyQuintet QR Code app op uw
smartphone of tablet uit de App Store (IOS) of
Google Play Store (Android).

6.

U kunt ervoor kiezen om de biometrische functies
wel of niet te activeren.
7. Geef de applicatie MyQuintet QR Code
toestemming voor toegang tot de camera van
uw smartphone of tablet. Zo kan de app de
camera gebruiken. om de QR-code te lezen (dit
geeft nooit toegang tot uw fotobestanden).
8. Ga naar en klik op MyQuintet rechtsboven op
de startpagina
9. Kies verbindingsmethode «QR Code».
10. Neem uw smartphone of tablet. Houd uw
smartphone of tablet tegenover het beeldscherm
van uw PC met de app MyQuintet QR Code
open.
11. Voer op uw smartphone of tablet uw pincode in
of gebruik biometrische herkenning.
VERBINDING MAKEN VANAF UW SMARTPHONE
OF TABLET MET BIOMETRISCHE HERKENNING

MYQUINTET
QR CODE

2.
3.
4.
5.

Open de MyQuintet QR Code app.
Aanvaard de Algemene Voorwaarden door op
Bevestigen te klikken.
Blader door de 3 presentatieschermen met
Volgende pagina.
Klik op Start om uw mobiele apparaat te
registreren
A. Voer uw gebruikersnaam in en klik op
Volgende pagina.
B. Voer uw pincode in en klik op Volgende
pagina.
C. Op uw Smartcard, druk op Press. Voer de
willekeurige code in die wordt weergegeven
op het scherm van uw Smartcard en klik
vervolgens op Volgende pagina.

Als op uw smartphone of tablet digitale herkenning
(Touch ID op iOS of Fingerprint op Android) of
gezichtsherkenning (Face ID op iOS of Face Unlock
op Android) beschikbaar en geactiveerd is, zal de app
bij de eerste verbinding voorstellen dit te activeren.
U kunt het altijd in het Client Center menu activeren.
U kunt ervoor kiezen zich met uw vingerafdruk of met
gezichtsherkenning identificeren.
Deze optie kan ook worden geactiveerd in de
MyQuintet QR Code app.

