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1.  INSTELLEN VAN MULTI FACTOR AUTHENTICATION  

Ga naar onderstaande link om te connecten. 
 
Fiori: 
https://sapecp.ctac.nl/zfiori?sap‐client=400&sap‐language=en  

 

Topdesk: 
https://topdesk.ctac.nl/  

 
Je komt dan in onderstaand scherm. Vul het CTAC mailadres in. 

 
 
Klik op Volgende. 
Je komt dan in onderstaand scherm. Vul het zelfgekozen wachtwoord in (wat voorheen altijd 
gebruikt werd). 
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De volgende stappen zijn alleen van toepassing als men voor de eerste keer inlogt. 
 
Onderstaand scherm verschijnt en klik op volgende: 

 
 
Klik op “Nu instellen” om authenticatie van telefoon in te stellen: 
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Vul je 06-nummer in en klik op “sms-bericht verzenden”. 

 
 
De code komt vervolgens via SMS binnen, zie onderstaand voorbeeld: 
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Vul de code in die per SMS is ontvangen en klik op verifiëren: 

 
 
Tot slot is de authenticatie via e-mail ook benodigd. Klik hiervoor op “”Nu instellen”: 

 
 
Vul het mailadres in en klik op “e-mail me”: 
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De verificatiecode komt nu op het aangegeven mailadres aan: 

 
 
Vul de in de mail ontvangen verificatie code in en klik op “verifiëren”: 
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Vanaf hier gaat de handleiding verder als bovenstaande stappen al eerder zijn uitgevoerd: 
 
Klik op “Ja” om ervoor te zorgen dat het inloggen tot het minimum beperkt blijft: 

 
 
Mocht je boeken via Fiori dan kom je uit bij de tegel:  
My Timesheet. 
 

 
 


