I NLEIDING
Over het algemeen geldt hoe sterker en complexer het wachtwoord, hoe beter de beveiliging. Ook uw
organisatie eist dat medewerkers de toegang tot het netwerk en gevoelige bedrijfsgegevens goed
afschermen met een complex wachtwoord. Daarom worden er bepaalde eisen aan het wachtwoord
gesteld. Eisen kunnen bijvoorbeeld zijn:


Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten;



Het wachtwoord moet een hoofdletter of kleine letter bevatten;



Het wachtwoord moet leesteken(s) bevatten;



Het wachtwoord moet cijfer(s) bevatten;



Het wachtwoord moet voldoende verschillen van het oude wachtwoord.

Uw organisatie maakt gebruik van Password Complexity Manager (PCM) van leverancier Tools4ever.
Met PCM kan de afdeling ICT van uw organisatie zeer eenvoudig wachtwoordeisen (zoals hierboven
opgesomd) instellen. Voor u als eindgebruikers biedt PCM een eenvoudig hulpmiddel om aan deze eisen
te kunnen voldoen.

In deze gebruikershandleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe PCM werkt.

PROCEDURE

WACHTWOORD RESET

Veel organisaties eisen dat u om de zoveel tijd het wachtwoord dat u gebruikt om in te loggen in
Windows wijzigt. Wanneer u uw computer aanzet, ziet u de melding ‘Wachtwoord verlopen’ of een
melding dat uw wachtwoord binnenkort verloopt. Hieronder treft u een aantal voorbeelden van deze
melding.

Voorbeelden va n ‘Wa chtwoord
verl open’ mel di ngen

Het kan ook zijn dat u er zelf voor kiest om uw wachtwoord te wijzigen. U gebruikt dan de combinatie
‘Ctrl+Alt+Delete’ en klikt vervolgens de optie ‘Wachtwoorden wijzigen’ of ‘Change a password’ (zie
onderstaand voorbeeld).

Na het klikken op de ‘Wachtwoord wijzigen’ button, komt u in het scherm waar u een nieuw
wachtwoord kunt instellen. Dankzij PCM verschijnt er op het scherm tevens een pop-up met de
complexiteitseisen die aan het nieuwe wachtwoord worden gesteld (zie onderstaand voorbeeld).
De eisen die voor uw nieuwe wachtwoord gelden kunnen afwijken van onderstaand voorbeeld en zijn
afhankelijk van de keuzes die uw organisatie heeft gemaakt.

Ei s en die a an uw nieuwe
wa chtwoord worden gesteld

Als het nieuwe wachtwoord aan een eis voldoet dan wordt dat getoond door middel van een groen
vinkje. Op deze manier ziet u snel en duidelijk aan welke eis uw wachtwoord nog moet voldoen om
goedgekeurd te worden.

