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1. Achtergrondinformatie 

1.1 Processtappen B-Key 

 

1.2 Toepassingsgebied 

De instructies zijn van toepassing op: 

 Toestel: je smartphone of tablet met Android- of IOS-besturingssysteem die je hebt 
geregistreerd in de B-Key-registratiewizard op http://bportal > Praktisch > Toegangen > B-Key 
authenticatie 

 Applicatie: Google Authenticator 

 

2. Instructies 

2.1 Google Authenticator openen 

 

Toestel 
registreren  

Applicatie 
installeren 

Applicatie 
activeren  

Connectie 
testen  

B-Key- 
identificatie 
toepassen 

http://bportal/
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1. Ga naar de lijst met applicaties op je smartphone. Je vindt de applicatie terug in de lijst onder 
de naam “Authenticator”. 

2. Open Google Authenticator.  

2.2 Introductie Google Authenticator  

 

1. Druk op “starten”. Je komt terecht op een introductiepagina. 
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2. Lees eventueel de inleiding of klik meteen op “Overslaan”. Zo kom je uit op de pagina “Een 
account toevoegen”. 
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2.3 Account toevoegen: methode selecteren  

 

Druk op “Een streepjescode scannen”. 

 

 E 

 Een account voeg je toe door een activatiecode in te voeren. Er zijn twee mogelijkheden 
waaruit je kan kiezen: via streepjescode en manueel.  

 Die account is je NMBS-account. Daarnaast kan je ook privé-accounts aanmaken. 

 

  

Info 
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2.4 Streepjescode scannen 

 

1. Een melding verschijnt. Druk op “Toestaan”. 

 

2. Richt nu je camera op de QR-code. Die wordt automatisch gescand.  
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2.5 Manueel code invoeren 

 

1. Lukt de vorige stap om een of andere reden niet, ga terug naar de vorige pagina en druk op 
“Een geleverde sleutel invoeren”. 

 

De QR-code vind je terug:  

 in de wizard 

of 

 in de print-out of e-mail met registratiebevestiging en instructies die je hebt ontvangen 
van NMBS/SNCB B-Key authentication 95ypto.SSO_no_reply@ypto.be. 

Info 

mailto:95ypto.SSO_no_reply@ypto.be
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2. Vul de velden als volgt in: 

Naam veld In te vullen waarde 

Accountnaam opgeven <jouw NMBS-Windows-gebruikersnaam> 

Geef uw sleutel op <jouw activatiecode> 

 

 

Je activatiecode vind je terug: 

 in de wizard 

of 

 in de print-out of e-mail met registratiebevestiging en instructies die je hebt ontvangen 
van NMBS/SNCB B-Key authentication 95ypto.SSO_no_reply@ypto.be.  

 

Info 

mailto:95ypto.SSO_no_reply@ypto.be
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3. Waar kan je terecht met vragen over deze handleiding? 

De medewerkers van B-IT Support Center staan steeds tot jouw beschikking indien je vragen hebt 
over deze handleiding. 

 

Support-domein Telefoon E-mail 

B-IT Support Center 02 528 33 00 supportcenter@b-rail.be 

 

mailto:supportcenter@b-rail.be

