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1.

Inleiding

Het inloggen met een TAN-code is in 2016 verplicht gesteld. Dit houdt in dat u inlogt met uw inloggegevens
aangevuld met een extra beveiligingscode.

2.

Als u voor het eerst inlogt: de registratie wizard

Om met een TAN-code te kunnen werken moet uw emailadres gevalideerd worden. Dat gebeurt in 3 stappen.

STAP 1. Inloggen en voorwaarden
Log in met uw inloggegevens die u heeft ontvangen op www.verzuimsignaal2.nl.
Bij het eerste keer inloggen ziet u het volgende scherm:

Zet een vinkje in: Ik ga akkoord met de voorwaarden en klik op volgende
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STAP 2. Controle e-mailadres
Het volgende scherm wordt getoond:

Controleer het emailadres en klik op ‘Voltooien’.

Het volgende scherm wordt getoond:

Klik op ‘Volgende’ en daarna ‘Voltooien’.
U mag het webpagina afsluiten.
Ga nu na uw e-mail account.
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STAP 3. E-mailadres valideren
In uw mail heeft u een e-mail ontvangen:
Het is mogelijk dat de verzonden e-mail als ongewenst wordt beschouwd. Controleer
hierdoor ook uw ongewenste e-mail.

Klik op de link in de mail, het volgende scherm wordt vertoond:
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Voer uw inloggegevens nogmaals in en klik op ‘Valideer’, het volgende venster
verschijnt:

Uw e-mailadres is nu gevalideerd. Klik ‘hier’ om naar de omgeving van
VerzuimSignaal2 te gaan.
3.

Inloggen VerzuimSignaal met TAN code

Log in op www.verzuimsignaal2.nl
Log in met uw inlognaam en wachtwoord (Hoofdlettergevoelig !).

Na inloggen verschijnt onderstaand scherm:
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Ga naar uw POSTVAK IN en zoek uw ‘Eenmalige wachtwoord’ voor Verzuimsignaal.

Bij knippen en plakken van dit wachtwoord mogen geen extra spaties mee gekopieerd worden, De TANcode werkt dan namelijk niet. Toets dus bij voorkeur uw TAN-code in.

De e-mail kan in uw SPAM of Ongewenste items terechtkomen. U moet deze mail slepen naar uw Postvak
In.
Na het invoeren van het eenmalige wachtwoord komt u in de omgeving van VerzuimSignaal.
4.

Opmerkingen en bijzonderheden
1. Uw TAN-code kan vertraagd binnenkomen. Dit heeft te maken met de frequentie voor het ophalen van de
mail die de systeembeheerder heeft ingesteld. Vraag uw systeembeheerder om de mail vaker op te laten
halen.
2. Komt er geen TAN-code binnen op uw mail? Dat kan te maken hebben met uw spamfilter, zorg er dus voor
dat mail afkomstig van login@verzuimsignaal.nl niet als SPAM gemarkeerd wordt.
3. Het inloggen op de juiste website is van wezenlijk belang. De URL van de website is:
www.verzuimsignaal2.nl.

(Wijzigingen onder voorbehoud. Vragen en/of opmerkingen kunnen naar heldpdesk@pantergroep.nl of 0881152900)
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