
 

 

Inloggen web portaal: Intranet voor medewerkers/Webmail 

Intranet voor medewerkers 

Surf naar de site www.azgroeninge.be. 

Klik op de link “voor medewerkers” helemaal onderaan de pagina. 

Klik op de link “Open het intranet van az groeninge” 

 

Email 

Surf naar https://portal.azgroeninge.be/webmail. 

Voor het raadplegen van AZ Groeninge mail op een smartphone kan altijd pushmail aangevraagd worden vai PLANON.  

Minimumvereiste hiervoor is een PIN code. 

 

Activatie authenticator 

Voor gebruik van de authenticator is een eenmalige activatie nodig.  Volg dan ook volgende stappen. 

1. Installeer de “Microsoft authenticator” app van de Apple appstore / Google play. 

2. Kies ervoor om een Ander account (Google, Facebook, enz) toe te voegen.  (Zie hieronder) 

 

 
- Download de app 

 
- Voeg geen “Persoonlijke account” 

van Microsoft toe, maar kies 

overslaan 

- Kies hier voeg “Niet-Microsoft 

account toe” 

 
- Kies indien nodig de “Ander 

account” 

- Scan de QR code in. 
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3. Voer volgende stappen dan ook eenmalig uit.  Scan de QR code op de portaalsite in met de app.   

 
4. Na het scannen zie je een code in de app. 

 
5. Vul deze code in in het gevraagde veld op het portaal. 

6. Vanaf nu zal je altijd uw az groeninge gebruikersnaam en wachtwoord moeten opgeven, daarna de 

authenticatie code uit de app. 

 
 

Opmerkingen 

Bij een eerste keer inloggen vraagt de browser om enkele zaken uit te voeren of op te slaan.  Gelieve deze te downloaden en 

uit te voeren. 

 

Bij herinstallatie van de app zal IT moeten gecontacteerd worden.  Wij moeten uw gebruikersnaam resetten zodat u bij een 

eerste inlogpoging opnieuw een QR-Code krijgt. 

 

Lukt het om in te loggen met username en wachtwoord, maar niet met de authenticatiecode, controleer dan zeker de 

tijdinstellingen van uw smartphone.  Een afwijking van 4 min kan al voldoende zijn om de toegang te weigeren. 

 

Voor het gebruik van PEP is ook citrix nodig.  Dit kan je ook via het Intranet downloaden en uitvoeren. 


