My Benefits My Choice applicatie
Registratie- & inlogprocedure

Welkom bij de My Benefits My Choice applicatie
Gezien de applicatie gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens en salarisinformatie heeft Deloitte ervoor gekozen om de technologie in de
toekomst te voorzien van een verhoogde beveiliging tijdens het registreren en het inloggen (om misbruik te voorkomen).
Om gebruik te maken van dit verhoogde niveau aan beveiliging, biedt Deloitte twee inlogmethoden aan:
1. Een standaard login en paswoord (procedure vandaag); aangevuld met een “Multi-factor authentication (MFA)” methode. Deze laatste methode
gegenereerd een eenmalige code via een de Google webbrowser (i.e. “One Time Password (OTP)”), of;
2. Identificatie met uw Belgische eID
Om u in staat te stellen de MFA of eID registratie en het inloggen vlot te laten verlopen geven we op de volgende pagina’s stapsgewijs een
overzicht van de te nemen acties.
Let op, u zal zich vanaf vandaag enkel nog kunnen inloggen op de MBMC applicatie via uw MFA methode of Belgisch eID . Het is dus belangrijk dat
u het ganse registratieproces doorloopt zoals wordt beschreven.
Installeren van Google Chrome webbrowser (indien nog niet aanwezig)
A. Registratieprocedure - Ik wens gebruik te maken van:
− One-Time Password via Google webbrowser (pg. 6 - 11)
− Identificatie via Belgische eID (pg. 12)
B. Inlogprocedure – Ik heb me reeds geregistreerd maar wens me gewoon in te loggen op de My Benefits My Choice applicatie via
− One-Time Password via Google webbrowser (pg. 14)
− Identificatie via Belgische eID (pg. 15)
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Installeren Google chrome webbrowser
 Is Google Chrome reeds geïnstalleerd op uw pc? Ga dan onmiddellijk verder naar slide
6 – de registratieprocedure
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Installeren Google Chrome webbrowser
Stap 1: Vooraleer u de MFA- applicatie op uw PC kan installeren, dient u eerst te zorgen dat
de Google Chrome webbrowser op uw PC is geïnstalleerd.
Indien u Google Chrome nog niet op uw PC heeft geïnstalleerd, dan kan u Google Chrome
webbrowser downloaden via volgende link:
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html

Stap 2: Om Google Chrome te downloaden, klikt u op de knop “Chrome
downloaden”.
Gelieve de algemene voorwaarden te accepteren door op “Accepteren
en installeren” te klikken.
Er zal een venster verschijnen. Klik op “Run” om de installatie te
beginnen.
Wanneer de installatie is voltooid, zal het Google Chrome icoon (
verschijnen in uw takenbalk onderaan uw PC-scherm.
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A. Registratieprocedure
Eerst registreren voor u kan inloggen
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Registratieprocedure voor “One-Time Password” via Google webbrowser
Stap 1: Nadat u de Google Chrome webbrowser heeft geïnstalleerd op uw PC, kan u vervolgens de Multi-Factor Authenticator applicatie op de Google Chrome
webbrowser installeren. Om deze applicatie te installeren, dient u onderstaande link te openen in de Google Chrome browser:
https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?hl=en
Dit kan u eenvoudigweg door Google Chrome te openen via uw takenbalk en deze link te kopiëren en te plakken in de adresbalk.

Stap 2: Het volgende scherm zal verschijnen op uw internetpagina. Gelieve op “+ Add to
Chrome” te klikken.
Er zal een venster verschijnen. Klik op “Extensie toevoegen” om de Multi-Factor Authentication
applicatie te installeren.
U krijgt een melding dat de installatie is voltooid.

De Multi-Factor Authentication applicatie is nu beschikbaar via het icoon (
rechterbovenhoek van uw internetpagina verschijnt.
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Registratieprocedure voor “One-Time Password” via Google webbrowser
Stap 3: Klik op volgende activatielink:

Stap 5: Klik op volgende activatielink die u gekregen hebt via e-mail:

https://authentication.deloitte.be/dis/public/#/requestotp

Stap 4: Geef uw e-mailadres op en klik op “Request OTP app registration
link”:
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Registratieprocedure voor “One-Time Password” via Google webbrowser

i.

Vink “Check this box if you want to register a One-Time-Password
generator app now.” aan.

ii.

Klik op het Authenticator-icoon (
internet pagina.

ii.

Klik vervolgens op het potlood icoon (
verschijnt.

) rechts bovenaan in uw

) dat in het pop-upvenster

iii. Klik op het plus icoon.
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Registratieprocedure voor “One-Time Password” via Google webbrowser
Optie 1
i.

Kies voor de optie “Scan QR Code”

ii.

Selecteer de QR Code (i.e. streepjescode) door een rechthoek te trekken rond de QR code

iii. Wanneer u de muis loslaat, zal er een popup-venster verschijnen dat stelt “DAS has been added”
iv. Klik terug op het Google Authenticator icoon (
v.

)

De Applicatie zal een cijfercode (6 cijfers) genereren.

vi. Geef de cijfercode (6 cijfers) die de App heeft gegenereerd in en klik op “Validate OTP”
vii. Vergeet niet om uw registratie te vervolledigen door op
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Registratieprocedure voor “One-Time Password” via Google webbrowser
Optie 2
i.

U kan er ook voor kiezen om manueel een code in te geven

ii.

Kopieer de code die onder de QR Code (i.e. streepjescode) staat vermeld en klik op het Google
Authenticator icoon (
), vervolgens op het potlood icoon (
) en dan op het plus icoon

iii. Kies vervolgens voor “Manual Entry” en plak deze code in het “Secret” kader. Type bij “Account”
een naam naar keuze.
iv. Kies daarna voor “Time Based” en klik op “OK”.
v.

Er zal een popup-venster verschijnen dat stelt “DAS has been added”

vi. Klik terug op het Google Authenticator icoon (

)

vii. De Applicatie zal een cijfercode (6 cijfers) genereren. Geef deze cijfercode (6 cijfers) die de App
heeft gegenereerd in en klik op “Validate OTP”
viii. Vergeet niet om uw registratie te vervolledigen door op
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Registratieprocedure voor “One-Time Password” via Google webbrowser
Stap 6: Na 5 minuten zal het DIAS platform uw profiel activeren, waarna u
naar stap 7 kan gaan.

Stap 9: Vul uw e-mail en paswoord in:

Stap 7: Navigeer naar https://mbmc.deloitte.be met Internet Explorer
(versie 10 of hoger)

Stap 8: Op de volgende pagina kiest u:

Stap 10: Genereer een “One-Time-Password” met de Authenticator App
en geef de cijfercode in:

Stap 11: Klik op “log in”
Step 12: Welkom op ‘My Benefits My Choice’
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Registratieprocedure voor Belgische eID
Stap 1: Verwittig uw werkgever dat je gebruik wenst te maken van de eID
inlogprocedure. U zal via email ontvangen om je eID te activeren.

Stap 3: Volg onderstaande stappen om uw Belgische eID te registreren en
klik op ‘Register eID card’

Stap 2: U zal via email ontvangen om je eID te activeren. Gelieve op de
activatielink te klikken in de e-mail

Stap 4: U ontvangt een bevestiging of de registratie succesvol is verlopen
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B. Inlogprocedure
Eens u geregistreerd bent hoeft u enkel volgende stappen te doorlopen bij het
inloggen
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Inlogprocedure voor “One-Time Password” via Google webbrowser
Stap 1: Navigeer naar https://mbmc.deloitte.be met Internet Explorer
(versie 10 of hoger)
Stap 2: selecteer “One time password (app)”

Stap 4: Genereer een “One-Time-Password” met de Authenticator App
op uw smartphone en geef de cijfercode in:

Stap 3: Vul uw e-mail en passwoord in:
Stap 5: Klik op “log in”
Step 6: Welkom op ‘My Benefits My Choice’
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Inlogprocedure voor Belgische eID
Stap 1: Navigeer naar https://mbmc.deloitte.be met Internet Explorer
(versie 10 of hoger)

Stap 4: Vul uw pin code in en klik op ok

Stap 2: Selecteer “Belgian eID card”

Step 5: Welkom op ‘My Benefits My Choice’

Stap 3: Voeg je eID in uw eID kaartlezer en bevestig uw certificaat
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