Single sign on voor Peridos
vanuit Vrumun
Inleiding
Peridos moet voldoen aan alle (beveiligings)eisen die de wet aan een applicatie stelt waarin
bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen. Het inloggen via alleen een gebruikersnaam en
wachtwoord is niet voldoende, er dient gebruik gemaakt te worden van zogenaamde twee factor
authenticatie. Voor Peridos is besloten om gebruik te maken van Topicus Zorgportaal. Vrumun is hier
op aangesloten. Dit betekent dat het voor Vrumun gebruikers mogelijk is om direct vanuit Vrumun in
te loggen in Peridos zonder dat daarvoor extra handelingen nodig zijn. Dit wordt ook wel single-signon (SSO) genoemd: één keer inloggen, toegang krijgen tot meerdere applicaties.
Vrumun kent twee applicaties waarmee de SSO functionaliteit van Zorgportaal kan worden gebruikt:
•

Vrumun HTML5 client

•

Vrumun Windows client (smart client)

De eerste keer Peridos gebruiken vanuit Vrumun HTML5 client
1. Start Vrumun op en log in.
2. Open een cliëntkaart.
3. Kies “Onderzoek” in het linker menu.
4. Kies “Naar ZorgPortaal” in het geopende submenu.
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Figuur 1. Vrumun HTML5 client

5. Zorgportaal toont een verificatiecode en een telefoonnummer van de Zorgportaal servicedesk
(088 – 77 686 00). U wordt gevraagd om, tijdens kantooruren, te bellen naar het getoonde
telefoonnummer. In dit gesprek wordt geverifieerd welke Peridos gebruiker belt, bijvoorbeeld
door te vragen naar de verificatiecode en de praktijk waarvoor u werkt. De koppeling met
Peridos wordt achter de schermen in orde gemaakt.
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Figuur 2. Zorgportaal verficatiecode

Let op: het is ook mogelijk dat één medewerker van een zorginstelling voor alle medewerkers de
verificatiecodes verzamelt en doorbelt. Het is dan van belang dat bijgehouden wordt welke
medewerker welke verificatiecode heeft verkregen. Deze codes kunt u dan samen met de datum
en tijd waarop deze op het scherm is verschenen noteren. De datum en tijd zijn nodig in het
telefonische contact met de Zorgportaal Servicedesk.
6. Zodra deze code geconfigureerd is, is uw Vrumun-account gekoppeld aan uw portaal-account. Na
een volgende keer aanklikken van de ZorgPortaal koppeling is Peridos direct beschikbaar.
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De eerste keer Peridos gebruiken vanuit Vrumun Windows client (smart client)
1. Start Vrumun op en log in.
2. Kies “Lab” in het linker menu.

Figuur 3. Vrumun Windows client

3. Klik op de knop “Naar ZorgPortaal” (Blauwe hagedis).

Figuur 4. Vrumun Windows client

4. Zorgportaal toont een verificatiecode en een telefoonnummer van de Zorgportaal servicedesk
(088 – 77 686 00). U wordt gevraagd om, tijdens kantooruren, te bellen naar het getoonde
telefoonnummer. In dit gesprek wordt geverifieerd welke Peridos gebruiker belt, bijvoorbeeld
door te vragen naar de verificatiecode en de praktijk waarvoor u werkt. De koppeling met
Peridos wordt achter de schermen in orde gemaakt.
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Figuur 5. Zorgportaal verficatiecode

Let op: het is ook mogelijk dat één medewerker van een zorginstelling voor alle medewerkers de
verificatiecodes verzamelt en doorbelt. Het is dan van belang dat bijgehouden wordt welke
medewerker welke verificatiecode heeft verkregen. Deze codes kunt u dan samen met de datum
en tijd waarop deze op het scherm is verschenen noteren. De datum en tijd zijn nodig in het
telefonische contact met de Zorgportaal Servicedesk.
5. Zodra deze code geconfigureerd is, is uw Vrumun-account gekoppeld aan uw portaal-account. Na
een volgende keer aanklikken van de ZorgPortaal koppeling is Peridos direct beschikbaar.

Normaal gebruik
1. Volg de stappen voor uw Vrumun applicatie zoals hierboven beschreven.
2. U wordt doorgestuurd naar Zorgportaal.
3. Indien Peridos de enige andere dienst in Zorgportaal is dan wordt u direct doorgestuurd naar
Peridos. Indien u bij meerdere zorginstellingen werkzaam bent dient u eerst de juiste
zorginstelling te selecteren.

Pagina | 6

Figuur 6. Peridos keuzescherm voor de zorginstelling

4. Indien u bij één zorginstelling in Peridos bekend bent dan wordt u meteen doorgestuurd.

Figuur 7. Openingsscherm Peridos

5. De functionaliteiten die u in Peridos beschikbaar heeft zijn niet gewijzigd. De blauwe balk aan de
linkerkant geeft aan dat u in Peridos bent ingelogd via Zorgportaal.
6. Indien u via Zorgportaal toegang hebt tot meerdere applicaties of diensten, dan ziet u
onderstaand scherm. Klik op de “tegel” Peridos om toegang te krijgen tot Peridos.

Figuur 8. Zorgportaal met meerdere tegels

7. Vervolgens ziet u, afhankelijk van uw situatie het scherm zoals in figuur 6 of 7.

