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Wanneer u niet meer kan inloggen op MyHR, Workplace of enige andere Securitas applicatie (met uitzondering
van Securitas 24/7), kan u uw wachtwoord opnieuw instellen aan de hand van uw gsm-nummer. Dit gebeurt als
volgt:
Ga naar de website: https://reset.securitas.be en kies de optie “Wachtwoord opnieuw instellen”
(De website zal automatisch de taal van uw webbrowser overnemen).

Op onderstaand scherm dient u uw gebruikersnaam in te geven, alsook de code die op het scherm gegeven
wordt. Hierna bevestigen door op “doorgaan” te klikken:

3

Op volgende pagina kan u selecteren welke optie u wilt gebruiken om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Hier
kiezen we voor de optie “SMS Verification”. (Deze optie is automatisch geactiveerd voor alle gebruikers). Opnieuw
de code ingeven en bevestigen met “doorgaan”:

Hierna wordt u doorverbonden naar een scherm waar u kan nakijken of uw gsm-nummer correct is. Of, indien er
meerdere nummers gekend zijn, kan u kiezen welk nummer u wenst te gebruiken.

Indien dit niet overeenkomt met uw nummer gelieve uw PO of Manager te vragen uw nummer aan te passen in
MyHR. 15 minuten na de wijziging in MyHR kan u deze functie dan gebruiken.
Opnieuw de beveiligingscode ingeven en bevestigen:

U zal dan een sms krijgen die er als volgt uitziet:
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De code die u ontvangen heeft, mag u ingeven op onderstaand scherm en bevestigen met de code en
“doorgaan”:

Nu bent u op het punt gekomen dat u uw wachtwoord opnieuw kan instellen. U dient het wachtwoord 2 maal in
te geven. Daarna de code en dan “Reset Password”. Het veld “Old Password” dient niet ingevuld te worden, want
de kans bestaat dat u zich deze niet meer herinnert:

Als u alles correct ingevuld hebt en uw wachtwoord voldoet aan alle voorwaarden, zal u volgende melding
krijgen:
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Proficiat! U heeft nu uw wachtwoord zelf, opnieuw ingesteld. U kan terug inloggen.
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