Inloggen in iBabs

Inloggen
Inloggen in iBabs kan op 2 manieren:
1
Via de iBabs app (veelal via een tablet/telefoon); handig om te gebruiken bij het voorbereiden
en het bijwonen van een vergadering. Overal in de wereld kunt u inloggen in iBabs via de iBabs
app.
2
Via www.ibabs.eu (veelal via een laptop/pc); meer functionaliteiten beschikbaar (onder andere
agendabeheer) afhankelijk van de autorisaties die iemand heeft. Voor het inloggen via
www.ibabs.eu is een extra beveiliging ingebouwd. Dit moet gebeuren vanuit een werkomgeving
van Roermond zelf. Dat kan door connectie te hebben via het wifi netwerk van Roermond.

Wachtwoord aanpassen
Om redenen van informatiebeveiliging is het noodzakelijk dat u uw wachtwoord elke 60 dagen wijzigt.
Drie dagen voor het verlopen van het wachtwoord krijgt u bij het aanmelden in iBabs een
schermmelding daarvan.
Als u ingelogd bent via www.ibabs.eu, dan klikt u via uw profiel rechtsboven op de knop Profiel.

In het scherm dat dan opent kunt u het wachtwoord aanpassen.

Als u dit niet doet, dan wordt u na die 3 dagen via het systeem verplicht uw wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord vergeten?
Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u dit zelf opnieuw instellen door bij het inlogscherm van
iBabs op de ‘Wachtwoord vergeten?’ optie te klikken.

Via www.ibabs.eu

Via iBabs app

U krijgt dan een vervolgscherm.

Daar wordt u gevraagd om de Site (roermond) en uw e-mail adres in te vullen. Als u dat invult en
verstuurt, krijgt u een e-mail met instructies. In de email zit een link en deze moet u (binnen 24 uur)
openen en dan kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken.

Tips:




Voor tips over het maken en onthouden van wachtwoorden zie:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wachtwoord-onthouden
Zet wekelijks uw iPad uit en weer aan. Dat zorgt ervoor dat app’s minder makkelijk vastlopen en
de tablet sneller is en blijft.
Loopt een app vast dan kunt u alleen de betreffende app sluiten door het taakoverzicht (dubbelklik
op de thuisknop) te openen en de app te sluiten. Zet daarvoor uw vinger op de tegel van de app
en veeg naar boven. Start daarna de app opnieuw door op het icoontje van de app te klikken.

