
GUIDE

Opsætning af multi-
faktorgodkendelse
Din vejledning til MFA i VAX 360



1. Vælg “Vedligehold multifaktorgodkendelse”

2. Sæt flueben i “Tvunget multifaktorgodkendelse”

Admin : Aktivering af tvunget multifaktorgodkendelse

3. Tryk “Aktiver” ved ønske om tvunget multifaktorgodkendelse på alle brugere, 
ellers tryk på “Afbryd”

http://mysupply.dk


Admin : Deaktivering af tvunget multifaktorgodkendelse

1. Vælg “Vedligehold multifaktorgodkendelse”

2. Fjern flueben ved “Tvunget multifaktorgodkendelse”

3. Bekræft, at du ønsker at deaktivere ved at trykke på “Deaktiver”

http://mysupply.dk


Admin : Aktiver og opdater multifaktorgodkendelse på en bruger

1. Vælg “Vedligehold brugere”

2. Vælg “Multifaktorgodkendelse”

Hvis brugeren har aktiveret multifaktorgodkendelse, gå til step 4

3. Sæt flueben i “Multifaktorgodkendelse”

4. Vælg den ønskede bekræftelsesmetode, som brugeren skal benytte, og indtast 
telefonnummer eller mailadresse, som bekræftelseskoden skal sendes til

5. Tryk “Gem”

http://mysupply.dk


Herefter bliver du spurgt, om du ønsker at verificere godkendelsen nu eller senere. 
Vælg “Senere” hvis du vil vente med verifikationen. Næste gang brugeren logger ind, 
vil denne blive bedt om at verificere godkendelsen.
Vælg “Nu” og et nyt vindue åbnes, hvor du har mulighed for at indtaste bekræf-
telseskoden.

http://mysupply.dk


Aktiver multifaktorgodkendelse på egen bruger

1. Vælg “Vedligehold multifaktorgodkendelse, bruger”

2. Sæt flueben i “Multifaktorgodkendelse”

3. Vælg SMS eller mail som bekræftelsesmetode. Efterfølgende vil vi sende bekræf-
telseskoden hertil

4. Indtast det telefonnummer eller den mailadresse, som du for eftertiden ønsker 
bekræftelseskoden sendt til

5. Tryk på “Gem”



Multifaktorgodkendelse er nu aktiveret på din bruger. Herefter bliver du spurgt, om du 
ønsker at verificere godkendelsen nu eller senere.

6. Vælg om du ønsker at verificere godkendelsen nu eller senere

Vælg “Senere” hvis du vil vente med verifikationen. Næste gang du logger ind, vil du 
blive bedt om at verificere godkendelsen.
Vælg “Nu” og et nyt vindue åbnes, hvor du har mulighed for at indtaste bekræf-
telseskoden.

Du kan også verificere godkendelsen, imens du er logget ind.

7. Tryk “Vedligehold multifaktorgodkendelse, bruger”

8. Tryk “Gensend verificeringskode”

9. Indtast verificeringskoden

10. Tryk “Verificer”



Log ind med multifaktorgodkendelse

1. Indtast koden, som du har modtaget på SMS eller mail. Dette er defineret ud fra 
dine brugeropsætninger.

2. Tryk på “Log in”

Når multifaktorgodkendelse er slået til på din bruger, skal du indtaste dine normale log 
ind-oplysninger ved ønsket log ind. Herefter vil du blive dirigeret til følgende side:

Du er nu logget ind i VAX 360.

http://mysupply.dk


Opdater multifaktorgodkendelse på egen bruger

1. Vælg “Vedligehold multirfaktorgodkendelse, bruger”

2. Ændre bekræftelsesmetode til telefonnummer eller mailadresse

3. Tryk “Opdater”

Herefter bliver du spurgt, om du vil verificere nu eller senere.
Se afsnittet “Aktiver multifaktorgodkendelse på egen bruger” step 6-10.

http://mysupply.dk


Benyt en anden bekræftelsesmetode (en gang)

1. Log ind i VAX 360 som vanligt

2. Tryk “Use another verification method”

3. Vælg den ønskede bekræftelsesmetode og tryk “Change temporarily”

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at ændre det telefonnummer eller 
mailadresse, som bekræftelseskoden bliver sendt til.

http://mysupply.dk


Deaktiver multifaktorgodkendelse på egen bruger

1. Vælg “Vedligehold multifaktorgodkendelse, bruger”

Vær opmærksom på, at hvis din administrator har aktiveret tvunget multifaktorgod-
kendelse, kan det ikke deaktiveret.

2. Fjern flueben i “Multifaktorgodkendelse”

3. Tryk “Gem”

http://mysupply.dk


Eksempel
Tvunget multifaktorgodkendelse er slået til på din bruger, og det er første 

gang, du skal logge ind.

1. Vælg om du ønsker at benytte SMS eller mail som bekræftelsesmetode.

2. Indtast det ønskede telefonnummer eller den ønskede mailadresse.

3. Tryk på “Save”.

Første gang du logger ind, vil du blive bedt om at sætte multifaktorgodkendelse op.

Du modtager herefter en kode, enten på SMS eller mail.

4. Indtast koden og tryk “Verify”

Du er nu logget ind på VAX 360, og multifaktorgodkendelse er sat op på din bruger.

http://mysupply.dk

