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 App op de smartphone (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.
A. Registratieprocedure - Ik wens gebruik te maken van:
− One-Time Password (pg. 4 – 6)
− Identificatie via Belgische eID (pg. 7)
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 (pg. 9)
− Identificatie via Belgische eID (pg. 10)
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A. Registratieprocedure
Eerst registreren voor u kan inloggen
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Registratieprocedure voor “One-Time Password”
Stap 1: Klik op volgende activatielink:

Stap 3: Klik op volgende activatielink die u gekregen hebt via e-mail:

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

Stap 2: Geef uw e-mailadres op en klik op “Request OTP app registration
link”:
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Registratieprocedure voor “One-Time Password”

Stap 4:
i.

ii.

Download de “One-Time-Password generator” App op uw
smartphone
•

Android en iOS: Google Authenticator

•

Windows: Authenticator
Scan de QR code (i.e. streepjescode) met de App
U kan eventueel ook de code onder de streepjescode rechtstreeks
ingeven in de App (als alternatief)

iii. Geef de cijfercode (6 cijfers) die de App heeft gegenereerd in en
klik op “Validate OTP”
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Registratieprocedure voor “One-Time Password”
Stap 5: Na 5 minuten zal het DIAS platform uw profiel activeren, waarna u
naar stap 6 kan gaan.

Stap 8: Vul uw e-mail en passwoord in:

Stap 6: Navigeer naar https://mbmc.deloitte.be met Internet Explorer
(versie 10 of hoger)

Stap 7: Selecteer “One time password”.
Stap 9: Genereer een “One-Time-Password” met de Authenticator App
en geef de cijfercode in:

:

Stap 10: Klik op “log in”
Step 11: 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 4: 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 5: 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”
Stap 1: Navigeer naar https://mbmc.deloitte.be met Internet Explorer
(versie 10 of hoger)

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

Stap 2: Selecteer “One time password”.

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

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’
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