
Hoe B-Key-identificatie toepassen?

Wat is B-Key- 
identificatie?

Aan de slag met 
B-Key-identificatie

Ondersteuning

• Veilige identificatie op Extraweb NMBS

 = invoeren gebruikersnaam  

+ wachtwoord + B-Key-code

• Ter vervanging van papieren tokens  
en eID (enkel voor toegang tot het 
NMBS-extraweb)

Met je tokencodes of eID kan je toegang krij-

gen tot het extraweb van HR Rail

Voor je aan de slag gaat, ga na  
welke weg je dient te volgen:

Volg het scenario (A of B) dat voor jou  
van toepassing is. De uitleg vind je op de  
achterzijde van deze snellestappengids.

Raadpleeg de gedetailleerde handleidingen 

• op http://bPortal > Praktisch > Toegangen  

> B-Key-identificatie

• buiten het NMBS-netwerk op  

https://idp.intern-belgianrail.be/B-Key 

Heb je een vraag? Lees de FAQ

• op http://bPortal > Praktisch > Toegangen  

> B-Key-identificatie

• buiten het NMBS-netwerk op  

https://idp.intern-belgianrail.be/B-Key 

Contacteer bij problemen  
het B-IT Support Center 

• mail supportcenter@b-rail.be

• bel 02/528 33 00 | 911/83 300 (NL) 

en 02/528 31 00 | 911/83 100 (FR)

Bereikbaar  
7/7 tussen 

06u00-22u00

NMBS-computer  
ter beschikking?

Zelfregistratie d.m.v.  
de wizard op bPortal  

(scenario A)

Registratie via je lokaal 
personeels-bureau  

(scenario B)



Welk toestel gebruik 
je wanneer?

Welk toestel kies je 
voor registratie?

Volg de instructies 
in scenario A of B

Het toestel waarmee je de B-Key-code 
aanmaakt hoeft niet hetzelfde te zijn als 
het toestel waarmee je je aanmeldt.

• Toestel waarmee je de B-Key-code genereert 
(via een app) = toestel dat je moet registreren*

• Toestel waarmee je Extraweb en andere 
applicaties beveiligd met B-Key-identifi catie 
wil raadplegen = toestel waarmee je je aan-
meldt (meestal computer**)

* Je kunt maximum 4 toestellen registreren.

** Andere toestellen voor aanmelden zijn niet uitgesloten, 
maar de gebruikservaring is niet altijd optimaal.

• Je wil met meerdere toestellen 
op Extraweb aanmelden.

> Registreer je smartphone (of tablet)

• Je hebt geen smartphone of je wil 
een andere oplossing.

> Registreer je persoonlijke computer

• Je wil op het werk met je NMBS-
computer aanmelden op applicaties 
beveiligd met B-Key-identifi catie 
(vooral in de toekomst van toepassing).

> Registreer je NMBS-computer

Scenario A
Zelfregistratie d.m.v. 
de wizard op bPortal

1. Meld je aan met je NMBS-computer 
op het NMBS-intranet bPortal. 

 Ga naar Praktisch > Toegangen 
> B-Key-identifi catie

2. Start de wizard en volg de instructies. 

1. Ga langs bij je lokaal personeelsbureau 
en meld dat je een toestel voor 
B-Key-identificatie wil registreren.

2. Je ontvangt een print / e-mail met 
verdere instructies.

 Afzender e-mail = 
NMBS/SNCB B-Key authentication 
(95ypto.SSO_no_reply@ypto.be) 

3. Volg de instructies.

Scenario B
Registratie via je lokaal 
personeelsbureau

> Bijkomende toestellen kan je later 
zelf registreren op bPortal. Meld je 
aan op bPortal via Extraweb d.m.v. 
B-Key-identificatie.

Vooraleer je de B-Key-identificatie 

kan toepassen, moet je eenmalig 

de registratie en daaropvolgende 

stappen doorlopen. Dat is het geval 

voor elk toestel dat je wil registreren. 

Meer uitleg over toestellen vind je 

hiernaast.

Volg de instructies van scenario A of B. 
Het scenario dat voor jou van toe-
passing is, vind je op de voorzijde 
van deze quick reference card. 


