 Exchange Online: Exchange Online Basic Auth Deprecation in Progress
Microsoft begint op 1 oktober 2022 wereldwijd met het uitschakelen van basisverificatie
voor Exchange Online
Contacteer uw ICT contact persoon om dit na te zien.

Oud en voorbijgestreefd
Basic Auth is een erg verouderd authenticatie-protocol dat geboren werd in 1993 en deel uitmaakte
van de HTTP 1.0-specificatie in 1996. Met Basic Auth loopt authenticatie via onversleutelde tekst.
Gebruikersnaam en wachtwoord worden ongeëncrypteerd doorgestuurd en dat telkens opnieuw.
Bovendien is Basic Auth niet compatibel met MFA.
Microsoft wil van het onveilige protocol in zijn diensten af ten voordelen van Modern Auth: een
verzamelnaam voor hedendaagse alternatieven gebaseerd op onder andere certificaten, MFA en de
Open Authorization-standaard.

Wat zijn de gevolgen van afschaffing van basisverificatie?
Microsoft verklaarde dat het basisverificatie in Exchange Online zou uitschakelen voor het
volgende:
o
o
o
o
o
o

Exchange ActiveSync (EAS)
KNAL
IMAP
Externe PowerShell
Exchange-webservices (EWS)
Offline adresboek (OAB)

Stappen plan voor klanten die met office exchange 365 werken.
Contacteer uw IT contact persoon om dit na te zien.

Op uw smartphone
Gebruik Microsoft Authenticator op uw gsm voor eenvoudige, beveiligde
aanmelding.
Wie werkt met Apple kan je afhalen via de app store
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-authenticator/id983156458
Wie werkt met Android kan je afhalen via Google Play store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator&hl=nl&gl=US

Op pc ( Outlook )
Sluit uw outlook en start deze opnieuw op
U zal deze melding ontvangen.

Selecteer Mobiele app -> selecteer optie “Melding ontvangen …
 Klik op instellen.

Open je mobiele app Mobiele app -> selecteer Kies werk – of schoolaccount
 Scan de QR code

Geef uw gsm nr op en klik op volgende

Op uw smartphone uw e-mail terug ontvangen !
Open je smartphone
 Account en verwijder uw werk e-mail adres.
 Voeg uw werk account terug toe , daarna zal de e-mails terug binnen komen.

Frequently Asked Questions:
1. Op je gsm kan je geen mails meer ontvangen, pop-up om uw login en paswoord in te
geven.
Uw basisverificatie in Exchange is uitgeschakeld door Microsoft.
Contacteer uw IT contact persoon om dit na te zien.
2. In outlook kan je geen mails meer ontvangen?
Uw basisverificatie in Exchange is uitgeschakeld door Microsoft
De versie van uw office is verouderd, versie 2013 zal u moeten upgraden.
3. Mail werkt nog steeds niet op uw smartphone.
Ga naar uw store en download de outlook app.

TIJDELIJKE OPLOSSING
Klik op deze link


Download Microsoft Outlook voor iOS en Android

Daarna in de app uw e-mail adres ingeven en wachtwoord.
U zal daarna u e-mails terug ontvangen.
Tip in deze app zal u uw e-mail en agenda terug vinden!

