LMD Mobile – Eerste keer inloggen
1. Eerste keer toegang tot de LMD applicatie
Linde verstrekt u een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord. Deze gegevens dient u te gebruiken om in te loggen.
Gebruik URL www.lindemedicaldirect.com/nl/Lite
Zodra u de eerste keer in heeft gelogd, opent de applicatie automatisch het data security scherm. In dit scherm wordt
gevraagd uw tijdelijke wachtwoord te wijzigen en om een persoonlijke vraag in te stellen. Deze vraag wordt gebruikt om uw
accountgegevens te valideren en de veiligheid van het systeem te borgen.

2. Voorwaarden aan het wachtwoord
1. Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de drie eerdere wachtwoorden.
2. Het wachtwoord moet tussen de 8 en 12 tekens zijn.
3. Het wachtwoord moet minimaal 3 van de 4 volgende componenten bevatten:
a. Eén nummer
b. Eén hoofdletter
c. Eén kleine letter
d. Eén speciaal teken zoals getoond op een standaard toetsenbord
4. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Voorbeeld: w@lk1nm00n en W@lk1nmM00n zijn hetzelfde.
5. Het wachtwoord mag niet bestaan uit voor- of achternamen.
6. Het wachtwoord verloopt wegens veiligheidsredenen elke 95 dagen.
7. Toegang tot de applicatie wordt geblokkeerd na 5 verkeerde pogingen. De toegang wordt na 24 uur weer vrijgegeven of
na het aanvragen van een nieuw wachtwoord.

Tips om een veilig wachtwoord te maken en onthouden.

• Neem een korte zin die gemakkelijk te onthouden is, bijvoorbeeld: Walk in sun.
• Verwijder de spaties tussen de woorden: Walkinsun.
• Vervang een letter door een nummer: Walk1sun.
• Vervang een letter door een speciaal teken: W@lk1nsun.
• Om het wachtwoord veiliger te maken, voeg nog meer speciale tekens toe: W@lk1n$un.

3. Wachtwoord wijzigen
LMD volgt de richtlijnen van data beveiligingsinstanties met betrekking tot het aanpassen van het wachtwoord. Het is altijd
mogelijk het wachtwoord te wijzigen via het “security data” scherm. Dit scherm is beschikbaar via de knop “opties” in het
hoofdmenu.
Als de gedefinieerde tijd van 95 dagen zijn verstreken zal de applicatie automatisch vragen om het wachtwoord te wijzigen.
Dit is verplicht.
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4. Wachtwoord vergeten
In het geval u het wachtwoord vergeet of wanneer het account wegens veiligheidsredenen is geblokkeerd, kan een nieuw
wachtwoord worden aangevraagd.
Klik op “paswoord vergeten” in het inlogscherm en een nieuw, tijdelijk wachtwoord wordt verzonden naar uw e-mail adres.
U kunt met dit tijdelijke wachtwoord weer inloggen op uw LMD account.
Na het inloggen vraagt het systeem u om het tijdelijke wachtwoord aan te passen.

5. Gebruikersaccount geblokkeerd
Er zijn twee redenen waarom een account wegens veiligheidsredenen geblokkeerd kan worden door het systeem.
1. Bij 5 verkeerde pogingen achter elkaar
2. Na 6 maanden geen gebruik te maken van het systeem
In het eerste geval wordt het systeem weer actief na 24 uur, of na het opnieuw aanvragen van een wachtwoord volgens de
“wachtwoord vergeten” procedure (zie punt 5).
Wanneer een gebruikersaccount al meer dan 6 maanden niet is gebruikt, is het noodzakelijk het account opnieuw te laten
verifiëren. Volg hiervoor de “wachtwoord vergeten” procedure (zie punt 5).
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