
  

 
 
 
Geachte John Doe (A12345), 
 
De code in deze brief kunt gebruiken om één smartphone te activeren voor het gebruik van de advocatenpas-app. Na 
activatie is uw vorige inlogmiddel (advocatenpas of advocatenpas-app) niet meer bruikbaar voor het inloggen op een 
webdienst van bijv. de NOvA of de Rechtspraak. 
 
Met de code in deze brief komt u op een webpagina waar één keer één smartphone kan worden geactiveerd. De code is 
hierna onbruikbaar. U kunt deze dus niet een tweede keer gebruiken. 
 
Om de advocatenpas op uw smartphone te installeren volgt u de onderstaande stappen. 
 

1. Ontgrendel uw smartphone 
2. Installeer de SafeNet MobilePASS+ app op uw smartphone. Deze kunt u ophalen uit de App Store van Apple (voor 

een iPhone) of de Google Play Store (voor Android). 
3. Start de Camera app (iPhone) of Google Lens app (Android) op uw smartphone en scan de onderstaande QR code. 

Let op: scan de code niet vanuit de MobilePASS+ app, maar met de camera-app van uw smartphone. 
Indien correct gescand wordt dezelfde link getoond als hieronder staat onder de QR-code. 

4. Open de getoonde ‘quovadisglobal.com’ link met een klik op het scherm. Uw smartphone en de server worden nu 
met elkaar verbonden. 

5. Klik op ‘Enroll your MobilePASS+ token’. 
6. Klik door de daarop volgende schermen. Indien gevraagd, accepteer ‘Push Notification’. 
7. Ga verder tot het scherm ‘Create a PIN code’. 
8. Maak hier uw eigen 6 cijferige pincode aan. Herhaal deze op dezelfde pagina en klik op ‘OK’.  

Bewaar deze pincode goed, u bent de enige die deze kent. QuoVadis kan deze pincode niet voor u achterhalen of 
aanpassen. 
U gebruikt deze pincode elke keer als u de app gebruikt om in te loggen. 

9. Ga verder tot het scherm met de melding dat de activatie correct is afgerond, bevestig met ‘Done’. 
 

 
https://nl-sas-ssp.quovadisglobal.com/selfEnrollment/index.aspx?code=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
U kunt de advocatenpas-app op twee manieren gebruiken: 
 

1. Gebruik de Pushmelding. Op de inlogpagina van de dienst vult u alleen uw BAR-nummer in en laat het veld voor 
OTP leeg. Nadat u klikt op ‘inloggen’ krijgt u een pushmelding op uw smartphone die u aanklikt waarna de 
MobilePass+ app zich opent en u het verzoek kunt bevestigen. Daarmee wordt u automatisch ingelogd.  
 

2. Gebruik de MobilePassApp+ om een One Time Password (OTP) te genereren. Klik op het slotje, en u ziet de 6-
cijferige code die u direct invult op de inlogpagina van de gewenste dienst. U vult dan dus uw BAR-nummer én de 
OTP in. Deze optie is onder meer nuttig als u even geen internetverbinding heeft. 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
QuoVadis - DigiCert 

Voorbeeld 
QR Code 


