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1. Algemeen
U staat op het punt om de mobiele applicatie van ProActive te gaan gebruiken. De app is speciaal
ontwikkeld voor het gebruikersgedeelte van ProActive. In deze handleiding zullen wij u uitleggen
hoe u de ProActive app kunt installeren en daarna kunt koppelen met uw ProActive account.
Nadat u de app volledig heeft geïnstalleerd kunt u, afhankelijk van uw instellingen, de ProActive
app voor verschillende doeleinden gebruiken. Zo kunt u met de module Kas & Pas ‘Real time’ uw
transacties inzien en deze direct coderen. Met de module Factuurverwerking heeft u de
mogelijkheid om overal uw facturen eenvoudig te beoordelen. Daarnaast kunt u via de module
Declareren een foto maken van uw bon en deze declaratie meteen indienen.
Tip: voordat u de app gaat installeren raden wij u aan om uw besturingssysteem te updaten naar de
nieuwste versie. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de ProActive app.

2. Installatie voor Android
Wanneer u de ProActive app wilt installeren op uw Android toestel, dient u de Google Play store
te openen. Vanuit hier kunt u de app installeren.

U kunt de app gemakkelijk vinden door in de Google Playstore te zoeken op ‘Proactive’ of
‘Proactive software’. Wanneer u het zoekresultaat selecteert kunt u op de vervolgpagina de app
installeren. Dit doet u door ‘Installeren’ te selecteren. Wanneer de app klaar is met installeren ziet
u de knop ‘Openen’. Klik op deze knop om de ProActive app te openen.
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3. Installatie voor iOS
Wanneer u de ProActive app wilt installeren op uw iOS toestel, dient u de Apple Appstore te
openen. Vanuit hier kunt u de app installeren.

U kunt de app gemakkelijk vinden door in de Apple Appstore te zoeken op ‘Proactive’ of ‘Proactive
software’. Vanuit dit overzicht heeft u direct de mogelijkheid om de app te downloaden. Dit doet u
door ‘Downloaden te selecteren. U kunt ook eerst op het zoekresultaat klikken en vanaf de pagina
die volgt de app downloaden. Na het selecteren van ‘Downloaden’ zal de app worden geïnstalleerd
op uw telefoon. Wanneer de app klaar is met installeren, ziet u de knop ‘Open’. Klik op deze knop
om de ProActive app te openen.

4. Eerste keer inloggen en uw account koppelen
Wanneer u voor de eerste keer inlogt dient u een aantal gegevens op te geven. Dit doet u zodat wij
uw ProActive account met de app kunnen koppelen.
Onderstaande instructie is voor zowel Android gebruikers als voor iOS gebruikers.
Wanneer u de app voor de eerste keer opent doorloopt u eerst een korte ‘Onboarding’. Hierin
leggen wij u in een aantal stappen uit wat u van de app kunt verwachten. Hierna kunt u beginnen
met inloggen. Eerst vragen wij u om uw omgevingsnaam op te geven. Indien u niet zeker weet wat
uw omgevingsnaam is, open ProActive dan in uw webbrowser. De naam achter ‘ mijn.proactive.nl/’
is uw omgevingsnaam. Wanneer u de omgevingsnaam heeft ingevuld, klikt u op ‘Volgende’. Indien
ProActive de omgevingsnaam niet herkent zult u een foutmelding te zien krijgen en dient u het
opnieuw te proberen.
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Nadat u de omgevingsnaam heeft ingevuld komt u op een pagina waar u uw gebruikersnaam en
wachtwoord dient op te geven. Dit zijn dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als die u voor de
webversie van ProActive gebruikt. Mocht u een Single Sign On gebruiker zijn, lees dan verder op
pagina 6.
4.1. Toegangscode
Nadat u bent ingelogd ziet u een scherm waar u een
toegangscode dient in te stellen. Met deze
toegangscode kunt u in het vervolg inloggen op de
ProActive app. U hoeft dus niet iedere keer wanneer u
de app opent bovenstaande gegevens op te geven. Dit
doet u eenmalig en in het vervolg kunt u inloggen met
de toegangscode die u hier opgeeft.
Mocht u ook gebruik maken van iDEAL betalingen dan
wordt deze toegangscode ook gebruikt om uw iDEAL
betalingen te verifiren.
Tip: De toegangscode kunt u nadat u bent ingelogd
altijd nog wijzigen. Dit doet u in de app bij het
menuonderdeel ‘Instellingen’.
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5. Inloggen als Single Sign On gebruiker
Wanneer u voor de eerste keer inlogt dient u uw ProActive account met de app te koppelen.
Omdat u als Single Sign On gebruiker normaliter niet met een gebruikersnaam en wachtwoord
inlogt dient u dit op een andere manier te doen. Op de eerste pagina die u ziet geeft u dan ook niet
uw omgevingsnaam op, maar klikt u op het QR-code icoon.
Let op! Voor het inloggen als een Single Sign On gebruiker dient u naast uw telefoon ook
beschikking te hebben over een computer.

Nadat u het QR-code icoon heeft geselecteerd vraagt ProActive u toestemming om uw camera te
mogen gebruiken. Met uw camera gaat u namelijk in de vervolgstap een QR-code scannen ter
verifcatie van uw account.
Nadat u ProActive toegang heeft gegeven tot uw camera komt u op een scherm waar u de QRcode kunt scannen. Deze QR-code zorgt voor een veilige verbinding tussen uw ProActive account
en de app.
De QR-code die u dient te scannen kunt u vinden wanneer u inlogt op de webversie van ProActive.
Hier navigeert u vervolgens naar ‘Mijn profel’. U kunt uw profel vinden door op uw naam rechts
bovenin de blauwe balk te klikken.
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Onderaan deze pagina bij ‘ProActive app’ vindt u de QR-code. Indien deze niet zichtbaar is
betekent dit dat de app nog niet is geactiveerd voor uw omgeving. Hiervoor kunt u contact
opnemen met uw applicatiebeheerder of onze supportdesk.
Tip: houdt er rekening mee dat de QR-code alleen zichtbaar is, wanneer u toegang heeft tot in
ieder geval één van de volgende modules: Factuurverwerking, Kas & Pas of Declareren.

Om de QR-code te scannen houdt u uw toestel voor uw scherm, zodat de QR-code in het vierkant
past. ProActive geeft een melding wanneer de QR-code is geïdentifceerd en uw account is
gekoppeld.
Nadat uw account succesvol is gekoppeld dient u een toegangscode op te geven. Met deze
toegangscode kunt u in het vervolg inloggen op de ProActive app. U hoeft dus niet iedere keer
wanneer u de app opent bovenstaande gegevens op te geven. Op pagina 5 vindt u meer informatie
over de toegangscode.
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