Om LastPass te kunnen gebruiken, moet u inloggen.
Open Chrome.
Klik in de balk van LastPass boven in uw browser rechts op de LastPass-knop (die momenteel grijs is) .
Vul het door u opgegeven mailadres en uw wachtwoord van LastPass in. Het enige wachtwoord dat u
nu nog hoeft te onthouden.
'Onthoud Wachtwoord' staat niet aangevinkt, op deze manier zijn uw wachtwoorden het best
beveiligd.

Klik op Log In.

Stap 1: Een wachtwoord opslaan
LastPass is nu klaar voor gebruik. Zo slaat u een wachtwoord op:
Ga naar een website waarop u moet inloggen. In dit voorbeeld tonen we het inloggen op Facebook,
maar LastPass werkt bij alle websites waarop uw moet inloggen. Log in bij Facebook of een andere
site.
Rechtsboven in beeld verschijnt een venster. Scrol met de muis over dit venster heen.
Klik op Bewerken.

Verander eventueel de naam en het wachtwoord.

Geef aan in welke folder het wachtwoord moet komen te staan. De gegevens van Facebook worden
automatisch opgeslagen in de map 'Social'.

Klik op Toevoegen.
U kunt de lijst met opgeslagen wachtwoorden nu als volgt bekijken:

Stap 2: een wachtwoord bekijken in uw kluis
Klik op de LastPass-knop (die roodgekleurd is) in uw browser.
Klik op Open Mijn Kluis. Al uw opgeslagen wachtwoorden worden hier bewaard.
Klik eventueel op het pijltje naar beneden naast de map waarin u de gegevens hebt opgeslagen.

Stap 3: Weer inloggen
Nu loggen we uit en verlaten we Facebook. Om te testen of de opslag goed is gegaan, bezoeken we
opnieuw de site van Facebook en klikken op Aanmelden. Het inlogvenster verschijnt, met daarin onze
gegevens.
Hebt u bij één website meerdere accounts, dan klikt het logo van LastPass > Toon overeenkomende
websites en selecteer het juiste account. Vervolgens kunt u inloggen.

Stap 4: inloggen vanuit uw kluis
Ook kunt u vanuit de wachtwoordkluis direct naar de website die u wilt bezoeken:







Klik op de LastPass-knop in uw browser.
Klik vervolgens op Open Mijn Kluis.
Klik eventueel in het menu op Websites.
Alle sites waarvan u uw wachtwoord hebt opgeslagen in LastPass zijn nu zichtbaar.
Klik eventueel op de map waarin het wachtwoord staat.
Scrol over de naam van de website die u wilt openen.

Klik op Starten.
LastPass haalt uw gegevens op en u bent ingelogd.

Stap 5: Hoe verder?
Bij elke website die u bezoekt en waar u moet inloggen kunt u op dezelfde manier te werk gaan. U
kunt ook meerdere accounts voor één dienst invoeren. Bijvoorbeeld als u meerdere Gmail emailadressen hebt.
Let op: sommige websites verhinderen dat LastPass automatisch de gegevens invult. Wat u dan doet
is het volgende:
Rechtsklik in het vak waar uw gebruikersnaam moet komen te staan.
In het menu dat verschijnt, gaat u met uw muisaanwijzer naar Lastpass.
Klik in het uitklapmenu op Kopieer gebruikersnaam en kies de juiste gebruikersnaam.
Klik vervolgens weer met rechts in het vak voor uw gebruikersnaam en kies voor Plakken.
Volg bovenstaande stappen ook voor het wachtwoord en kies dan in plaats van het invulvak voor de
gebruikersnaam die van het wachtwoord en in plaats van 'Kopieer gebruikersnaam' voor Kopieer
wachtwoord.

Stap 6: Het menu
LastPass kent een Nederlandstalig menu, waarin u de instellingen kunt bekijken en nog veel meer. U
opent het door te klikken op de LastPass-knop in uw internetprogramma. U kunt alle opties bekijken
en als u wilt, wijzigen. De genoemde kluis is de online plaats waar uw gegevens worden bewaard.

Stap 7: wachtwoord wijzigen
Open Chrome en klik rechtsboven op de LastPass-knop.
LastPass opent. Klik links in beeld op Accountinstellingen.

Klik in het nieuwe venster op Wijzig hoofdwachtwoord.

Een nieuwe pagina opent. Vul de gewenste gegevens in, zoals het oude en het nieuwe wachtwoord
en een hint voor als u het wachtwoord vergeet.
Klik op Bewaar hoofdwachtwoord.
Het wachtwoord is gewijzigd.

Stap 7: afsluiten
Erg belangrijk: vergeet niet LastPass af te sluiten als u klaar bent met internetten. U wilt immers niet
dat de persoon die na u achter de computer kruipt kan inloggen alsof hij of zij u is. Klik in uw
internetprogramma op de LastPass-knop en in het keuzemenu op Uitloggen.

Heeft u nog vragen?
Bel dan met 055-2002000, ik help u graag!

Patrick

