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1. Uitnodigingsmail
Welkom bij Dossier.nu! U heeft een uitnodigingsmail ontvangen voor Dossier.nu op het e-mailadres welke
ingegeven is door uw arbodienst. Hieronder ziet u een voorbeeld van een uitnodigingsmail.

•

•

Knop ‘Klik hier om u aan te melden’ (groen in screenshot)
o Nadat de medewerker hierop klikt wordt in een nieuw scherm de inlogpagina van Dossier.nu
geopend.
Uitnodigingscode (rood in screenshot)
o Dit is een unieke code voor deze medewerker. Deze code wordt ook in het dossier onder
Externe systemen getoond als ‘Dossier.nu uitnodigingscode (verkort)’.
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2. Gebruikersaccount aanmaken
Wanneer u de link uit de
uitnodigingsmail heeft aangeklikt
wordt in een nieuw scherm de
inlogpagina van Dossier.nu geopend.
Allereerst wordt u gevraagd te
valideren door middel van uw
geboortedatum.
Na deze validatie kunt u een
gebruikersaccount aanmaken.

Gebruikersnaam
De gebruikersnaam is vooringesteld en
kan niet worden gewijzigd.
Wachtwoord
Hier kunt u een wachtwoord aanmaken.
Voorwaarden:
✓
Minimale lengte: 8
✓
Minimaal 1 hoofdletter
✓
Minimaal 1 kleine letter
✓
Minimaal 1 cijfer
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3. Inloggen
Om toegang te krijgen tot
Dossier.nu, logt u in met uw
gebruikersnaam en ingestelde
wachtwoord via:
https://www.dossier.nu/
Hiervoor heeft u het volgende
nodig:

▪

▪

Gebruikersnaam (Let
op: Dit hoeft niet
gelijk te zijn aan uw
email adres)
Wachtwoord

2 Factor Authenticatie:
Bij Dossier.nu is de zogenaamde ‘twee-factor authenticatie’ in gebruik, dat wil zeggen dat u na het inloggen met
uw gebruikersnaam en wachtwoord, een SMS bericht wordt verstuurd naar het nummer dat is opgegeven voor
uw account.
U vindt dit bericht met code in de SMS inbox van uw telefoon. Deze code, bestaande uit 6 cijfers, vult u in en klikt
dan op:

Wanneer het niet lukt om in te loggen:
Om een nieuw wachtwoord op te vragen, kiest u voor ‘Inloggegevens kwijt?’.
Wachtwoord kwijt?
▪ Klikt u dan op ‘Ik ben mijn wachtwoord kwijt’. U vult dan uw uitnodigingscode en geboortedatum in en u
ontvangt vervolgens een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Gebruikersnaam kwijt?
▪ Klikt u dan op ‘Ik ben mijn gebruikersnaam kwijt’. U vult dan uw uitnodigingscode en geboortedatum in
en u ontvangt vervolgens een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.
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4. Dossier.nu
4.1 Dashboard

•

•
•
•

Navigatiekolom (rood in screenshot)
o Via de navigatiekolom links op de pagina kunt u navigeren naar de verschillende
onderdelen van Dossier.nu.
Berichten (geel in screenshot)
o Hier vindt u verzonden berichten die aan u gericht zijn.
Zoeken (groen in screenshot)
o Via deze knop kan een zoekopdracht ingegeven worden.
Uitloggen (paars in screenshot)
o Via deze knop kan uitgelogd worden. U wordt doorgezet naar de inlogpagina van
Dossier.nu.
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4.2 Documenten

Op deze pagina wordt een overzicht van notities en documenten getoond (rood in screenshot).
Om een notitie of document te openen dient u op de regel van het betreffende document te klikken
(groen in screenshot).
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4.3 Afspraken

Op deze pagina wordt een overzicht van de gemaakte afspraken getoond.
•

•

Afspraken overzicht (rood in screenshot)
o Hier worden de reeds gemaakte afspraken getoond. In de verschillende kolommen vindt
u:
▪ Type afspraak
▪ Partij
▪ Specialist
▪ Locatie, datum, tijd
▪ Status
Afspraak boeken (paars in screenshot)
o Via deze knop kunt u zelf een afspraak boeken, zoals bijvoorbeeld een (telefonisch)
consult of huiscontrole.
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In het pop-up venster kan een afspraak worden geboekt.
•

•

•

Invoer (groen in screenshot)
o Hier voert u de gegevens in. Op basis van de invoer worden beschikbaarheden als
resultaten getoond.
Resultaten (geel in screenshot)
o Hier wordt een overzicht van beschikbaarheden getoond en kunt u een gewenste datum,
tijd en locatie kiezen.
Afspraak boeken (paars in screenshot)
o Via deze knop wordt de afspraak geboekt.
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4.4. Instellingen

Op deze pagina kunt u uw accountgegevens wijzigen.
•
•

•

Accountgegevens (rood in screenshot)
o Hier wordt het emailadres en mobiele telefoonnummer getoond.
Extra beveiliging (geel in screenshot)
o Om uw gegevens extra te beveiligen wordt het aangeraden om gebruik te maken van
two-factor authenticatie. Via de knop ‘Google authenticator activeren’ kan deze optie
worden geactiveerd. Na het activeren dient de QR code gescand te worden met de
Google Authenticator applicatie. Deze kunt u in de App Store / Play Store vinden.
Opslaan (paars in screenshot)
o Klik na het invoeren van wijzigingen op deze knop om de wijzigingen op te slaan.
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