Mijn NN Zakelijk

Gebruikersbeheer
Met deze instructie helpen wij je stap voor stap met het aanmelden van een nieuwe Mijn NN
Zakelijk gebruiker, het wijzigen van het profiel van een gebruiker of het aanpassen van de mate
van toegang en het verwijderen van gebruikers.
Als hoofdgebruiker van Mijn NN Zakelijk heb je de mogelijkheid om Gebruikersbeheer te kiezen in de
navigatiebalk.

Toevoegen gebruiker
1. Open Mijn NN Zakelijk en log in met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Klik op het tabblad Gebruikersbeheer.

3. De huidige gebruikers zijn hier zichtbaar. Klik op Nieuw account maken om daar een nieuwe
gebruiker aan toe te voegen.
4. Kies een Gebruikersnaam. Als hoofdgebruiker kies je zelf de gebruikersnaam.
Let op! De gebruikersnaam moet aan elkaar geschreven zijn. Bijvoorbeeld John_West.
5. Kies de Gebruikersrol Volledig beheer, Alleen inzien of Geen toegang. Deze rol kan voor iedere
productgroep anders zijn.

6. Nadat je alle belangrijke gebruikersgegevens hebt gevuld klik je op Opslaan.
Als hoofdgebruiker kun je de mate van toegang altijd voor alle gebruikers wijzigen (24/7).

Wijzigen gebruiker en het aanpassen van de mate van toegang.
1. Open Mijn NN Zakelijk en log in met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Klik op het tabblad Gebruikersbeheer.

3. De huidige gebruikers zijn hier zichtbaar. Klik op

naast de gebruiker om deze te wijzigen.

6. Nadat je de gebruikersgegevens hebt gewijzigd klik je op Opslaan.
Als hoofdgebruiker kun je de mate van toegang altijd voor alle gebruikers wijzigen (24/7).
Gebruiker verwijderen
1. Open Mijn NN Zakelijk en log in met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Klik op het tabblad Gebruikersbeheer.

3. De huidige gebruikers zijn hier zichtbaar. Klik op
Let op! Je kunt de hoofdgebruiker niet verwijderen.

naast de gebruiker om deze te wijzigen.

6. Klik Account verwijderen.

7. Klik Account verwijderen.
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