Microsoft Authenticator (MFA) - Opsætning af to-faktor godkendelse første gang
Microsoft Authenticator er en To-trins-bekræftelse der hjælper med at beskytte din konto ved login på
Hedeselskabets netværk, når du sidder på et eksternt net. Opsætningen foregår i store træk som følger:
-

Installer Microsoft Authenticator app på din smartphone
Gå ind på Microsofts MFA webside.
Vælg godkendelse metode.
Åbn Authenticator app på din smartphone og scan QR kode.
Godkend din opsætning.

Har du sat MFA op én gang, men udskiftet din telefon, skal du i stedet følge denne vejledning: Opsætning på NY
telefon
Nu er du klar til at gå i gang – læs og følg nedenstående vejledning nøje.
1. Installer ”Microsoft Authenticator” på din mobil fra Play Butik eller App Store.
2. Vælg Tilføj konto. ”Vælg Arbejds- eller skolekonto”. (Har du en iPhone bliver du spurgt om hvilken konto du
vil tilføje, vælg ”Spring over” indtil ”Tilføj Arbejdskonto” kommer frem.)
a. Appen kan bede om tilladelse til at sende dig beskeder – svar ”Tillad”
b. Appen kan bede om tilladelse til at bruge dit kamera – svar ”OK” eller ”Tillad”
3. Fortsæt nu på din PC.
Åbn linket: https://aka.ms/MFASetup fra en webbrowser på en PC.
4. Log på med mailadresse og den kode, du logger på netværket med.
5. Vælg Arbejds- eller skolekonto.
6. Indtast koden igen, når du bliver bedt om det.
7. Ved ”Yderligere oplysninger krævet” – Vælg Næste og vælg hvordan du vil modtage koderne.
Vi anbefaler ”Mobilapp” (1) samt ”Modtag meddelelse om godkendelse” (2).
Vælg ”Konfiguration” (3)

8. ”Konfigurer mobilapp” dukker op på PC’en med en QR kode. Denne kode scannes på skærmen fra din
smartphone med Microsoft Authenticator app’en.

9. Når appen er konfigureret på din mobil klik ”Næste” på Pc’en og QR koden forsvinder.
10. Klik på Næste igen på PC’en igen.
11. Microsoft Authenticator mobilapp vil nu bede dig om at ”godkende” dette login fra din mobil.
Tryk på besked anmodning og tryk ”Godkend” (sådan ser det ud på en iPhone og Android)

12. Vælg ”Danmark” og tast dit mobilnummer på Pc’en
Tryk ”Udført”

13. Du vil nu på Pc’en blive bedt om at ”Godkende” login via din mobil.
Vælg ”Godkend” på mobilen.

14. Du har nu aktiveret din Microsoft Authentication konto og din Mobil Godkendelses app og kommer ind til
din side, hvor du altid kan lave om i måden hvorpå du vil modtage din to-faktor godkendelse.
Tjek indstillinger er som forventet.
(Link til siden: https://aka.ms/MFASetup )

OBS. Under fremtidig brug skal login godkendes indenfor 30 sekunder ellers timer den ud og du får login fejl.

