Mijn NN Zakelijk

Toevoegen gebruiker
In Mijn NN Zakelijk is het mogelijk om zelf gebruikers toe te voegen. Dit kan een HR-medewerker van uw
organisatie zijn, maar ook een externe adviseur of administratiekantoor. Volg voor het toevoegen van
deze gebruiker(s) de volgende stappen:
1. Open Mijn NN Zakelijk en log in met uw wachtwoord en gebruikersnaam
2. Klik op het tabblad Instellingen

Let op! Op dit moment zijn er nog geen mogelijkheden voor het inregelen van rollen en rechten. Dit
betekent dat iedereen die u nu toevoegt mutatierechten krijgt. Dit passen we in het najaar van 2020
aan.
3. Al aangemaakte gebruikers zijn zichtbaar. Klik op Gebruiker toevoegen om een nieuwe
gebruiker toe te voegen.
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4. Vul de gegevens van de gebruiker in en klik op Toevoegen. U kiest zelf een gebruikersnaam. De
volgende afbeelding laat een ingevuld voorbeeld zien.
Let op! Een gebruikersnaam moet aan elkaar geschreven worden. Het gebruiken van vreemde
tekens of spaties is niet mogelijk.

5. De nieuwe gebruiker ontvangt een mail met daarin de gebruikersnaam die u gekozen heeft. Hij
kiest vervolgens zelf zijn wachtwoord en kan daarna direct inloggen op Mijn NN Zakelijk.

Veel gestelde vragen

Toevoegen gebruiker
Hoeveel gebruikers kan ik maximaal toevoegen?

Er is geen limiet aan het aantal gebruikers dat u kunt toevoegen.

Hoe verwijder ik een gebruiker?

In het tabblad Instellingen staan alle toegevoegde gebruikers (zie punt 3). Selecteer het prullenbakje
achter de te verwijderen gebruiker. De gebruiker is nu verwijderd. Let op, alleen de hoofdgebruiker kan
op dit moment gebruikers verwijderen.

Kan ik wijzigingen aanbrengen na het aanmaken van een nieuwe gebruiker?

Het is niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen bij een aangemaakte gebruiker. Verwijder de oude
gebruiker (zie hierboven). Wacht minimaal 24 uur en maak daarna pas de gebruiker opnieuw aan.
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Kan ik onderscheid maken tussen kijk- en muteerrechten?
Het is op dit moment nog niet mogelijk om onderscheid te maken zodat een gebruiker alleen kan kijken
maar geen wijzigingen kan doorvoeren. We verwachten dit in het najaar van 2020 beschikbaar te
hebben.
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