Gebruiksaanwijzing inlogproces looncontrole.
U heeft van ons een bericht ontvangen dat wij een looncontrole gaan uitvoeren. In deze handleiding
leggen wij u uit hoe u kunt inloggen op het portaal voor de looncontrole.
Op het moment dat u op de link in de mail klikt kunnen er verschillende situaties optreden.

Uw bedrijf heeft een Microsoft-account
 U heeft een Microsoftaccount via uw bedrijf. Dit Microsoftaccount zal u dan doorleiden naar
de site waar u de gegevens voor de pensioencontrole kunt uploaden. U kunt dan inloggen
met het e-mailadres en wachtwoord waarmee u ook bij uw bedrijf inlogt. Let hierbij wel op
dat alleen het account waar de mail heen is gestuurd zal werken. Dit is namelijk het
mailadres dat bij ons bekend is.
Mocht inloggen niet lukken, Dan is het mogelijk dat bij uw bedrijf de mogelijkheid om op
deze manier van in te loggen is afgeschermd. U kunt dan een ander mailadres doorgeven aan
pensioenconsulenten@azl.eu, zoals bijvoorbeeld een Gmail-adres. Wij zorgen dan voor een
nieuwe uitnodiging, waarmee u de stappen als hieronder omschreven kunt volgen.

Uw bedrijf heeft geen Microsoft-account
 Als uw bedrijf geen gebruik maakt van een Microsoft-account, dan krijgt u de onderstaande
afbeelding te zien.

Nadat u op “aan de slag” klikt, kunt u het aanmaken van het account in een aantal stappen
doorlopen.

Stap 1 Een Microsoft-account aanmaken
In stap 1 wordt een Microsoft-account aangemaakt met het emailadres waarop u de
uitnodiging heeft ontvangen.

Stap 2 Een wachtwoord aanmaken
In stap 2 moet u een wachtwoord maken. Zorg voor een sterk wachtwoord en deel dit met
niemand. Het wachtwoord is geldig wanneer er minimaal een symbool, een hoofdletter, een
kleine letter en een cijfer in zit.

Stap 3 Uw account aanvullen
In stap 3 wordt u gevraagd om het account te voorzien van informatie zoals locatie en
geboortedatum. U kunt hier uiteraard ook een fictieve datum invullen. Zorg wel dat het
fictieve geboortejaar voor het jaar 2000 ligt.

Vervolgens ontvangt u op het opgegeven mailadres een e-mail met hierin een activatie-code.

Stap 4 Code invullen
In stap 4 kunt u de code uit de e-mail invullen. Als u geen verdere Microsoft (reclame)mail
wilt ontvangen, vink deze optie dan uit.

Stap 5
In stap 5 moet u de code overtypen die u op het plaatje ziet, om te laten zien dat een persoon inlogt
en geen robot. Is de code onduidelijk kunt u via “New” om een nieuwe code vragen of via “Audio” de
code laten voorlezen.

Stap 6
In de laatste stap wordt gevraagd of u Pension-control toestemming geeft om u in te kunnen
loggen.Bij het werken met Pension-control wordt de wetgeving rondom privacy (AVG) in acht
genomen. U kunt nu verder naar onderdeel 3.

Nadat u op Accept heeft geklikt kunt u beginnen met inloggen. Het onderstaande scherm zal dan
zichtbaar zijn. Mochten er bij het inloggen keuzes zijn in account, dan graag het account kiezen waar
u de uitnodiging op heeft gekregen. Het account is nu aangemaakt en u kunt hiermee nu inloggen.

Hieronder ziet u nu het scherm waarmee u naar het portaal wordt geleid. Klik op “inloggen” om
verder te gaan.

Hieronder ziet u het portaal waar u door middel van het doorlopen van de vragenlijst de benodigde
gegevens aan ons kan doorgeven en de documenten kunt uploaden. Zorg dat u niet alleen de
documenten uploadt, maar ook de vragen beantwoordt.

