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Hva er To-faktor? 
 

To-faktor autentisering (Også kalt MFA – Multi Faktor Authentication) er et ekstra sikkerhetstrinn som bidrar til å beskytte kontoen 

din ved å gjøre det vanskeligere for andre å bryte inn. Selv om noen har gjettet seg frem til passordet ditt, vil de likevel ikke få 

tilgang, fordi du må bekrefte dette med en kode sendt til deg på tekst melding eller telefon samtale. På lik måte som dine sosiale 

media kontoer, bank kontoer, Vipps, og hvor en det kreves BANK-ID, har nå din IT administrasjonen aktivert din konto til å ta i bruk 

to-trinns autentisering. 

 

Denne artikkelen hjelper deg med å konfigurere To-faktor på kontoen din. 
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Hvordan aktivere To-faktor 

 

Logg inn på 
www.office.com 
 
Du vil få denne 
meldingen her. Trykk 
‘neste’. 
Merk at dette vil du kun 
få når du er utenfor 
organisasjonen.  
Internt i kommunen vil 
du ikke bli bedt om MFA. 
 

http://www.office.com/
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1. Velg 
godkjenningstype 
(Hvordan ønsker 
du å motta 
koden?) 

 
Her anbefaler vi å bruke 
SMS. Du kan også få 
koden oppringt eller 
bruke en 
godkjenningsapp (Mer 
info nedenfor) 
 

2. Velg ‘Norge’ 
3. Skriv inn 

mobilnummeret 
ditt. 

Velg 
godkjenningsmetode 
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Skriv inn koden du får på 
SMS. 
 
Nå er MFA aktivert på 
kontoen din. Du vil kun 
måtte logge inn med 
MFA når du er utenfor 
organisasjonen og når 
du gjør endringer på 
kontoinnstillinger. 
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Hvordan endre på To-faktor innstillingene dine 

 

Følg denne lenken og logg inn med din 
Office bruker: 
https://myapps.microsoft.com 
 
Trykk på navnet ditt -> Profil 

 

Trykk på ‘Ytterlige 
sikkerhetsbekreftelse’  

https://myapps.microsoft.com/
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Velg hvilken godkjenningsmetode du 
ønsker. Standard er SMS som er 
anbefalt å bruke.  
 
Vi anbefaler også applikasjonen 
‘Microsoft Authenticator’, denne er 
tilgjengelig via Firmaportalen. Da vil du 
få en varsel på telefonen når du logger 
på med To-faktor, her må du bare 
trykke ‘Ja’ istedenfor å skrive inn en 
kode. Med denne appen får du også 
varsel hvis noen prøver å logge på med 
kontoen din fra en mistenkelig lokasjon, 
som for eksempel et annet land. For å 
skru på dette må du huke av 
‘Godkjennerapp eller token’ og 
konfigurer via den blå knappen som vist 
på bildet.  
 
Når alt er plass trykk ‘Lagre’  

 


