Oppsett av to-faktor-autentisering
Instruksjonsvideo finnes her: https://vimeo.com/326526193/40a931d2d3
Du trenger både PC og telefon for å gjennomføre oppsettet. Ikonene under indikerer hva som skjer hvor.

PC

Telefon

Gå til https://aka.ms/mfasetup?whr=kristiansand.kommune.no

Skriv inn din epost-adresse. Denne vil som hovedregel være fornavn.etternavn@kristiansand.kommune.no NB:
Brukere i Søgne og Songdalen skal også bruke @kristiansand.kommune.no. Trykk neste. Merk at noen brukere vil
oppleve å bli logget rett inn.

Trykk neste på meldingen som nå kommer opp.

1

Trykk «Konfigurer». Nå kommer denne meldingen opp. Vi går over til telefonen.

Gå til Google Play (Android) eller App Store (iPhone). Søk opp og installer «Microsoft Authenticator».

Åpne appen. Trykk «Hopp over» på infosiden som eventuelt dukker opp. Trykk «OK» på meldingen om
databeskyttelse. Trykk på det blå + tegnet for å legge til en konto.

2

Legg til en jobb- eller skolekonto. Tillat innspilling av bilder og video. Nå prøver telefonen å ta bilde av en QR-kode,
og vi går tilbake til PC’en.

Trykk «Neste» to ganger. Nå kommer du til QR-koden:

Ikke trykk «Neste» ennå!

3

Hold telefonen opp mot PC-skjermen, sånn at QR-koden plasseres i bildet. Nå kobles kontoen til. Trykk «Jeg forstår»
på meldingen som kommer opp på telefonen.

Trykk «Neste» for å sende en testmelding på telefonen. Godkjenn denne på telefonen. Trykk «Fullført» på PC’en når
varslingen er godkjent. NB: Husk at du aldri skal godkjenne en påloggingsforespørsel hvis du ikke selv holder på
med pålogging!
4

Trykk «Fullført». Trykk så på «Legg til sikkerhetsinformasjon» for å legge til en alternativ metode.

Velg «Telefon» i menyen som kommer opp. Velg «Send kode i melding», og legg inn navn og mobilnummer. Trykk
«Neste».

Skriv inn koden du får på tilsendt på SMS (NB: Ikke bruk koden fra eksempelet over), og trykk «Fullført». Nå har du
både appen og (sekundært) SMS-godkjenning konfigurert.

Trykk på navnet ditt oppe til høyre, og velg «Logg av». Lukk nettleseren. Du er nå ferdig med oppsettet.
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