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Handleiding aanmelden nieuwe mccs2018 app 
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Aanmeldprocedure nieuw acount mCCS2018 app 
 
Stap 1: App downloaden 
 

 Ga naar de app store op je device (android of apple)  

 Zoek op mccs2018 

 Download de app 

 
Stap 2: Account aanmaken 
 

 Open de app 

 Klik op account aanmaken 

 Vul de gevraagde gegevens in 
o Gebruikersnaam 
o E-mail adres 
o Voornaam 
o Achternaam 
o Wachtwoord 
o Wachtwoord bevestigen 
o Eerste beveiligingsvraag  
o Tweede beveiligingsvraag 

 Klik op account aanmaken 
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Beveiligingsvraag: 
 
Je hebt de keuze uit 3 beveiligingsvragen: 

 Wat is jouw lievelingskleur? 

 Wat is de naam van je huisdier? 

 Wat is je favoriete automerk? 
 
Selecteer een beveiligingsvraag en vul bij het 
antwoord een antwoord in. 
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Stap 3: Account activeren 
 
Er wordt nu een e-mail verstuurd naar uw opgegeven mailadres. De e-mail ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Klik nu op activeren 
 
Uw browser wordt geopend en u krijgt volgend bericht: 
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Stap 4 Open de mccs2018 app 
 
Log in met de opgegeven inloggegevens. 
U krijgt een pop-up met de mededeling 
Unregistered device. 
 
Klik op OK 
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Stap 5: Telefoon registreren 
 
Open je e-mail 
Het volgende e-mailbericht is naar u verstuurd: 

 
Klik op: Voeg toe aan vertrouwde mobiletelefoons 
De browser opent en u krijgt het volgende bericht te zien: 
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Stap 6: Inloggen en locatie toevoegen 
 
Open de mccs2018 app en log in met de opgegeven 
gegevens 
Klik op locatie toevoegen en vul de volgende gegevens 
in: 

 Locatie naam: [mag u zelf verzinnen] 

 RMS ID [krijgt u van uw installateur] 

 RMS sleutel [krijgt u van uw installateur] 

 Pincode [is de hoofdcode van uw systeem] 
 
Klik op toevoegen  
De locatie wordt toegevoegd aan de app en geopend. 
 


