
De OTP-app activeren
 

DOWNLOAD OTP-APP
Zoek in de App Store (iOS) of Google Play (Android) op je

smartphone of tablet naar 'Cepa OTP' en installeer de

app. De app vereist minimum iOS 10 of Android 4.4.

SURF NAAR MYCEPA
Surf met een ander toestel (computer of tablet) naar

MyCepa (https://my.cepa.be) en log in. Voor hulp: klik op

'Hulp bij het aanmelden'.

WIFI + INSTELLINGEN
Ga naar 'Wifi + instellingen' en daarna naar 'OTP activatie'.

Je komt terecht op de pagina 'OTP-app registratie en

activatie'.

GENEREER QR-CODE
Vul bij 'Wachtwoord' de 4 wachtwoorden in die op je

loonafrekening staan. Gebruik geen spaties! Tik op

'Aanmelden'. Een gekleurde QR-code verschijnt op het

scherm. Tip: je loonafrekeningen vind je terug in de

Documenten-app van MyCepa.

OTP-APP BEVEILIGEN
Neem terug het toestel waarop je (in stap 1) de OTP-app

hebt geïnstalleerd. Open de app en tik op 'Beveilig'. Volg

de instructies op je scherm en beveilig de app met een

Touch ID (vingerafdruk), Face ID (gezichtsherkenning) of

pincode. Geef toegang tot de fotocamera als dat wordt

gevraagd.

SCAN QR-CODE
De OTP-app vraagt om een gekleurde QR-code te

scannen. Tik in de OTP-app op 'Scan gekleurde QR-code'.

Hou de fotocamera van je smartphone of tablet nu voor

de gekleurde QR-code in het scherm van MyCepa. 

VRAGEN? CONTACTEER  AFDELING  HAVEN  VAN  CEPA

loketten@cepa.be of 03 221 97 77 

'OTP' BETEKENT 'ONE TIME PASSWORD'. DEZE APP GEEFT JE ELKE KEER 

EEN UNIEK WACHTWOORD OM SNEL & VEILIG IN TE LOGGEN OP DE DIGITALE

PLATFORMEN VAN CEPA.



OTP-APP: CHECK?
Inloggen op MyCepa doe je met een hard token of de

OTP-app. De app is natuurlijk de snelste en veiligste

manier! Zorg dat je de OTP-app hebt geïnstalleerd én

geactiveerd op jouw smartphone of tablet.  Voor hulp: 

 zie handleiding 'De OTP-app activeren'.

SURF NAAR MYCEPA
Surf naar https://my.cepa.be.

GEBRUIKERSNAAM
Vul je persoonlijke gebruikersnaam in. Dat is je

werkboeknummer.

WACHTWOORD
Open de OTP-app en genereer een wachtwoord door

jouw pincode, Touch ID of Face ID te gebruiken. De OTP-

app geeft 10 cijfers weer. Geef deze in bij 'Wachtwoord' in

het inlogscherm van MyCepa. 

INLOGGEGEVENS BEWAREN
Je kan jouw inloggegevens bewaren om in de toekomst

nóg sneller in te loggen op MyCepa. Je ontvangt dan een

berichtje of 'push notification' op je smartphone of tablet.

Met 1 druk op de knop ben je ingelogd op MyCepa. Het is

niet meer nodig om het wachtwoord van 10 cijfers over

te typen! Handig, toch?

VRAGEN? CONTACTEER  AFDELING  HAVEN  VAN  CEPA

loketten@cepa.be of 03 221 97 77 

Inloggen 
op MyCepa met de OTP-app



Inloggen 
op de eLoket-app

DOWNLOAD eLOKET-APP
Zoek in de App Store (iOS) of Google Play (Android) op je

smartphone of tablet naar 'Cepa eLoket' en installeer. De

app vereist minimum iOS 10 of Android 4.4.

OTP-APP: CHECK?
Inloggen op de eLoket-app kan enkel met de OTP-app

van Cepa, niet met een hard token. Zorg dat je de OTP-

app hebt geïnstalleerd en geactiveerd. Voor hulp: zie

handleiding 'De OTP-app activeren'.

AANMELDEN
Open de eLoket-app en druk op 'Aanmelden'. De OTP-

app opent automatisch. Genereer een wachtwoord door

je Touch ID, Face ID of pincode te gebruiken. Gelukt? Dan

log je automatisch in op de eLoket-app!

AAN DE SLAG
Ben je met succes ingelogd? Dan kan je de verschillende

functies raadplegen, zoals je laatst gestorte loon, je

werkboek, verlofdagen, kledijpunten, en meer! 

AFMELDEN
Ben je klaar met je eLoket-sessie? Sluit dan correct en

veilig af. Ga in de menubalk onderaan naar 'Meer' en kies

'Uitloggen.'

VRAGEN? CONTACTEER  AFDELING  HAVEN  VAN  CEPA

loketten@cepa.be of 03 221 97 77 

Meer



DE GLOEDNIEUWE APP VOOR HAVENARBEIDERS, LOGISTIEKE

WERKNEMERS MET VEILIGHEIDSCERTIFICAAT EN VAKLUI.

Over de 
eLoket-app

VRAGEN? CONTACTEER  AFDELING  HAVEN  VAN  CEPA

loketten@cepa.be of 03 221 97 77 

Altijd binnen 
handbereik:
 Niet te missen nieuws

Jouw laatste loonstortingen

Overzicht van je verlofdagen

Jouw digitale werkboek

Check je kledijpunten

Jouw digitale erkennings- of inschrijvingskaart 

Wijzig persoonsgegevens 

En meer!

De populairste functies uit MyCepa
samen in een handige app. 
Ontdek eLoket! 

 

Welkom op 

de eLoket-app 

van CEPA!


