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Hoe zorg ik ervoor dat een nieuwe Supplier Manager Workforce toegang krijgt tot IAM? 
 
In deze werkinstructie gaan we ervan uit dat u reeds een Supplier Manager Workforce heeft 
aangemaakt en dat deze persoon is toegevoegd aan een leverancier in IAM, via de instructie 
“Toevoegen van een nieuwe Supplier Manager Workforce”. 
 
In deze werkinstructie wordt uitgelegd welke autorisatie er aangevraagd dient te worden 
om de Supplier Manager Workforce vanaf een externe locatie toegang te geven tot IAM.  
 
KPN’ers loggen in via: https://iamportal.kpnnet.org/ 
Externen loggen in via: https://iamportal.mysmartxs.com 
 

Ga boven in het menu naar “Autorisatie (IAM)” -> “Autorisatie aanvragen/opheffen voor 
medewerker”. U ziet hier alle medewerkers van uw leverancier. Door de persoonsgegevens 
in te vullen (achternaam werkt vaak het beste), kunt u de persoon die u heeft aangemeld als 
Supplier Manager Workforce vinden. Selecteer deze door op het vergrootglas te klikken. Klik 
vervolgens op “Autorisatie aanvragen”.  
 
U komt vervolgens in dit scherm:  

 
 
U voert in het veld “Applicatie” de volgende gegevens in: 
“IDM”. Vervolgens selecteert u “IDM.LAN-DOMAIN - IDM.LAN domain security operations” 
 

 
 
Vervolgens krijgt u een drietal mogelijkheden. U selecteert “IAM Portal Access”.  

https://iamportal.kpnnet.org/
https://iamportal.mysmartxs.com/
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Vervolgens selecteert u “IAMPortal Contact Niet-KPN-Personeel” 
 
Rechts onder het kopje “Geselecteerde toegangsniveau’s” is de betreffende applicatie 
geselecteerd. U klikt nu op “Opslaan in winkelwagen”.  
 

 
 
U komt dan in de winkelwagen terecht. U dient nog een korte motivatie mee te geven. Dit 
kunt u doen daar op het potloodje te klikken.

 
 
Bij de motivatie vult u het volgende in: “Aanvraag Nieuwe Supplier Manager Workforce” 
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Klik vervolgens op “Opslaan”.  
 
U bent weer in de winkelwagen. U selecteert nu de aanvraag en klikt op “Verzend alle 
geselecteerde aanvragen/opheffingen”.  
 
De autorisatie is aangevraagd en dient door de IAM-beheerder goedgekeurd te worden. Na 
de goedkeuring, ontvangt de nieuwe Supplier Manager Workforce een e-mail met daarin de 
gebruikersnaam. Het wachtwoord wordt per sms verstrekt, tenzij er geen mobiel 
telefoonnummer bekend is. In dat geval ontvangt de Supplier Manager Workforce het 
wachtwoord via een separate e-mail.  
 
U verstrekt onderstaande link aan de nieuwe Supplier Manager Workforce. Deze kan 
uiterlijk de volgende dag inloggen via: https://iamportal.mysmartxs.com 

https://iamportal.mysmartxs.com/

