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Inleiding 

Het koppelen van een softtoken aan het Somtoday-account zorgt voor een extra beveiliging op 

de gegevens. Naast het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord, vraagt Somtoday na 

het koppelen ook om een softtoken. De softtokens kunnen alleen gekoppeld worden als een 

medewerker geen gebruikmaakt van een inlogportaal of van hardtokens, zoals Entrust of Vasco. 

Als de medewerker normaliter inlogt met gebruikersnaam en wachtwoord, kan er ook een 

softtoken gekoppeld worden.   

Voorbereiding 

Een voorwaarde om een softtoken in te kunnen voeren, is dat de medewerker een token-app op 

zijn smartphone heeft die een token genereert. Voorbeelden van token-apps: 

● Google Authenticator:  

https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=nl 

● Duo Mobile: 

https://guide.duo.com/third-party-accounts 

● Sophos: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sophos.sophtoken&hl=en of 

https://itunes.apple.com/us/app/sophos-authenticator/id864224575?mt=8.   

Ter illustratie de app Duo Mobile. Na het downloaden kom je in het volgende startscherm:   

 

Door op Add Account te klikken, opent zich een scherm waarmee je een barcode kunt scannen 

om Somtoday aan de token-app te koppelen.    
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Koppelen van softtoken 

Een medewerker kan er zelf voor kiezen of hij het softtoken aan wil zetten om zijn account extra 

te beveiligen. Een medewerker kan dit alleen voor zijn eigen account aanzetten. 

 

Waar 

Inloggen als gebruiker > tabblad Account 

Hoe 

1. Klik op Koppel softtoken (links onder). 

2. Scan met je telefoon de QR-code of typ in de app de sleutel over die gegeven wordt in 

het scherm. Op deze manier maak je een koppeling tussen de token-app en Somtoday. 

3. Somtoday vraagt om het token dat in de app getoond wordt in te voeren. Dit is de laatste 

stap in het koppelen van het softtoken aan jouw account. Als het token succesvol 

gekoppeld is, kom je vervolgens weer in het tabblad Account terug. In plaats van Koppel 

softtoken staat er nu Ontkoppel softtoken.   

Je token is nu succesvol gekoppeld. Voortaan wordt na het invoeren van je gebruikersnaam en 

wachtwoord gevraagd om een token in te voeren.   

Softtoken verplicht stellen 

Je kunt het gebruik van een softtoken verplicht stellen voor een medewerker. Hiervoor is het 

bestaande recht Softtoken uitgebreid, zodat gebruikers met dit recht nu, naast het ontkoppelen 

van softtokens, ook het inloggen met softtokens kunnen verplichten. 

 

Bij het opvoeren van een nieuwe medewerker of op de accountpagina van een bestaande 

medewerker kun je aangeven of de betreffende medewerker verplicht moet inloggen met een 

softtoken door een datum in te vullen in het veld Inloggen met softtoken verplicht vanaf. 
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Vanaf die datum moet de medewerker een softtoken gekoppeld hebben en kan hij alleen nog 

maar inloggen met het softtoken. Het is dan ook niet meer mogelijk het softtoken te 

ontkoppelen. 

 

Als de medewerker op de ingestelde datum nog geen softtoken gekoppeld heeft, verschijnt bij 

het inloggen een melding en wordt de medewerker verzocht contact op te nemen met de 

applicatiebeheerder. Deze kan in het veld Inloggen met softtoken verplicht vanaf vervolgens een 

datum in de toekomst instellen, zodat de medewerker weer kan inloggen. 

 

Na het inloggen ziet de medewerker een melding dat hij vanaf de ingestelde datum verplicht is 

om in te loggen met een softtoken en kan de medewerker naar zijn accountpagina om een 

softtoken te koppelen. 

 

Om migratietrajecten mogelijk te maken van inloggen met hardtokens naar softtokens of van 

softtokens naar Azure, kun je een softtoken koppelen aan een medewerker die al een hardtoken 

heeft of om een Azure UPN in te vullen bij een medewerker die al een softtoken heeft. 

 

Als een medewerker zowel een hardtoken als een softtoken gekoppeld heeft, mag de 

medewerker niet meer inloggen met zijn hardtoken, alleen nog met zijn softtoken. 

Als een medewerker een Azure UPN heeft, logt hij altijd in via Azure (en nooit via een eventueel 

softtoken). 

 

 

Inloggen via een ander portaal 

Als inloggen via trusted partner verplicht is, vraagt Somtoday nooit om een softtoken. Het veld 

Inloggen met softtoken verplicht vanaf is dan ook niet zichtbaar bij een school waar inloggen via 

trusted partner voor medewerkers verplicht is. 

Softtoken collectief 

Het is mogelijk om het gebruik van een softtoken collectief verplicht te stellen voor medewerkers. 

Het menu-item en de pagina voor het collectief softtokens verplichten zijn alleen zichtbaar als de 

ingelogde gebruiker het recht Softtoken heeft. 

Waar 

Personeel > tabblad Accounts > Collectief softtokens verplichten 

Hoe 

Op de pagina kun je met de velden in de zoekbalk gericht zoeken naar medewerkers die al wel of 

juist nog niet verplicht zijn om in te loggen met een softtoken of medewerkers die al dan niet 

een softtoken gekoppeld hebben. 
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Met het icoon Kolommen kiezen (rechts boven de tabel) kun je ook de kolom Heeft hardware 

token kiezen, waarmee zichtbaar wordt of medewerkers al dan niet een hardware token (Entrust 

of Vasco) gekoppeld hebben. 

 

Nadat je medewerkers hebt geselecteerd, kun je met de knop Softtokens verplichten het inloggen 

met een softtoken collectief verplicht stellen voor medewerkers door een datum in te vullen in 

het veld Inloggen met softtoken verplicht vanaf. 

 

Vanaf die datum moeten de geselecteerde medewerkers een softtoken gekoppeld hebben en 

kunnen zij alleen nog maar inloggen met het softtoken. 

 

Met de knop Softtokens niet verplichten wordt bij alle geselecteerde medewerkers in hun account 

het veld Inloggen met softtoken verplicht vanaf leeg gemaakt, waarna deze medewerkers dus 

weer kunnen inloggen zonder softtoken. 

 

 

Ontkoppelen van softtoken 

Door medewerker 

Waar 

Inloggen als gebruiker > tabblad Account 

Hoe 
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1. Klik op de knop Ontkoppel softtoken (links onder).   

2. Voer een token in. 

Het softtoken is ontkoppeld en je keert weer terug naar jouw account.   

Door applicatiebeheerder 

Het kan gebeuren dat een medewerker het token wil ontkoppelen, maar niet meer in zijn eigen 

account komt, bijvoorbeeld door het vergeten van zijn telefoon.  

 

Om te voorkomen dat een medewerker vervolgens geen gebruik meer kan maken van zijn 

Somtoday account, is er een recht waarmee iemand geautoriseerd kan worden om een softtoken 

bij andermans account uit te zetten. De standaard applicatiebeheerder-instelling heeft dit recht 

automatisch. Andere rollen moeten bevoegd worden om dit te mogen doen.  

 

Gebruikers die bevoegd zijn, kunnen op de accountpagina van de betreffende medewerker 

(Personeel > [medewerker selecteren] > Account ) > verplichte datum weghalen of verlengen > 

via de knop Ontkoppel softtoken het softtoken verwijderen van het account. Daarna kan de 

medewerker inloggen zonder token om softtoken weer te koppelen.  

 

Je kunt dit autoriseren onder Beheer > Instelling> Rollen en rechten> [rol selecteren]> 

Personeel > Vink Softtokens.  

 

 

 


