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Konfigurere ny påloggingsapp

• Du trenger mobilen og PC’n din 

+

Konfigurere ny påloggingsapp

• Gå inn på din App Store og last ned Microsoft Authenticator-appen på mobilen
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Konfigurere ny påloggingsapp
Finn og last ned "Microsoft Authenticator" fra Appstore (iPhone) eller Google Play (Android)

Ikke start appen enda

Flere mobiler? Ny mobil?

Spørsmål:
Om jeg har flere mobiler, hvilken enhet er det praktisk å installere 
Authenticator appen på? Kan den ligge på flere apparater?

Svar: 
Du kan fint sette opp dette på alle dine telefoner/nettbrett om du vil 
(prosessen må gjentas for hver telefon/nettbrett). 
Dette er anbefalt – neste slide viser stegene for hver nye enhet.
De samme stegene må følges om du har en ny mobil.
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Flere mobiler? Ny mobil?

1. Last ned Microsoft Authenticator appen på din nye mobil
2. Åpne nettleser på PC og gå til https://aka.ms/mfasetup
3. Logg på med din «brukernavn@kirken.no» email
4. Godkjenn påloggingen på en mobil du har satt opp fra før. 
5. Neste slide viser hvor du kommer da

Klikk på «Konfigurer Authenticator-appen»
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Du får opp en QR-kode; denne skal du scanne med Authenticator appen på mobiltelefonen din.
De neste stegene i presentasjonen viser deg hvordan du gjør det.

Dette er det som kalles en QR-kode.
Vi skal bruke den for å sette opp appen din

De følgende stegene skal gjøres på din nye mobil/mobil nummer 2:

1. Åpne Microsoft Authenticator appen og velg «Legg til konto» 
2. Klikk «Fortsett» om du får spørsmålet «Har du en sikkerhetskopi?»
3. Velg "Jobb- Eller skolekonto" 
4. Kameraet aktiveres nå på telefonen slik at du kan lese QR-koden som du ser i nettleseren på din PC
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Pek telefonen din mot QR-koden på PC skjermen.

Din konto er nå blitt lagt til i appen på din nye mobil 
Den ser sånn ut (med din emailadresse) 
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Gå tilbake til PC skjermen og klikk «Neste»

Det blir sendt et Authenticator varsel til telefonen din
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1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm kan du «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel

Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.
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Her ser man at appen nå er satt opp på din telefon

Klikk på «Lagre»

Klikk på «Kontroller foretrukket alternativ»
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Det blir sendt et Authenticator varsel til telefonen din

1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm kan du «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel

17

18



27.04.2020

10

Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.

Trykk «Lukk» når du får melding i nettleseren på PC 
skjermen om at oppdatering er fullført.
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Da har du satt opp din nye mobil eller mobil nummer 2!

Email: servicedesk@kirkepartner.no
Telefon: 21 06 07 08
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