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How to use the Portal Def

Om toegang te hebben tot de pagina https://portal.mil.be/, moet uw toestel (laptop Defensie,
persoonlijke laptop, smartphone,…) rechtstreeks toegang hebben tot internet.

1. Funtionaliteiten
Via de Portal Def hebt u toegang tot volgende resources:
‐ Met een privé toestel:
o Toegang tot bepaalde resources, afhankelijk van uw profiel zoals HRM, Webmail, eBulletin, …
‐ Met een Mil laptop:
o Toegang tot het intranet + de hierboven vermelde resources.

2. Toegang
1. Navigeer naar het adres https://portal.mil.be/ in uw Internet browser, of dubbelklik op het icoon « Portal
Def » dat zich op de desktop van een Mil laptop bevindt.
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2. U komt toe op de intropagina van het portaal van Defensie.
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Link naar de richtlijn aangaande de toegang tot het netwerk van Defensie via het internet
voor personeelsleden van Defensie.
Keuze tussen de verschillende authenticatie‐mogelijkheden.

2
Het sessienummer, dit nummer moet doorgegeven worden in geval van problemen.

3
Nuttige links (waaronder Tf Nr Central Service Desk)
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Consulteer de FAQ (link) met de antwoorden op de meest gestelde vragen.

3. Authenticatie

Het portaal laat twee verschillende methodes toe voor wat betreft authenticatie :
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CSAM: toegang aan de hand van de eID of de hieraan gekoppelde digitale sleutels. U kunt zich
authenticeren aan de hand van uw eID of andere ondersteunde applicaties zoals itsme, Google
Authenticator, Microsoft Authenticator, … (zie voor meer info de FAQ CSAM en de site CSAM.be)
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Via CSAM heeft u de mogelijkheid tussen onder andere:
1. De applicatie itsme (link naar de procedure)
2. Uw eID kaart
3. Overige mobiele apps die u kan configureren via uw CSAM‐account via “mijn digitale sleutels”.
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Indien u gebruik wenst te maken van het portaal op uw smartdevice en van de applicatie itsme wordt
u automatisch doorgestuurd vanuit uw browser op uw smartdevice naar de applicatie (zie scherm
bovenaan). Na een geslaagde aanmelding wordt u opnieuw doorgestuurd naar het portaal in het
browservenster (in geval van problemen zie de standaardinstellingen van applicaties voor betreft de
browser). Indien u gebruik maakt van een andere mobiele applicatie zoals de authenticator van Google
of Microsoft is dit niet het geval.

‐

Mobilepass+: Voor gebruikers die niet beschikken over een eID en dus ook niet gebruik kunnen maken
van de gekoppelde digitale sleutels, bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van Mobilepass+.
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4. Toegang Portaal

Naargelang het type toestel waarmee u verbinding maakt met het portaal dient u de keuze te maken tussen
Company Device en Personal device. Deze keuze zorgt ervoor dat er enkele technische controles worden
uitgevoerd voor Company Device. Voor persoonlijke toestellen gebeuren deze controles niet.

De VPN‐verbinding (om, bij voorbeeld, toegang tot specifieke toepassingen of ressources op het
CDN‐netwerk van thuis toe te laten) kan slechts worden opgebouwd indien u via een Company
Device het portaal van de link Company Device gebruik maakt.

Onderaan ziet u een pagina op een Personal Device geopend waar verschillende applicatie beschikbaar zijn
maar de VPN link niet beschikbaar is. Op het tweede beeld op een toestel van Defensie is deze link wel
beschikbaar.
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ENKEL EN ALLEEN indien u toegang moet hebben tot specifieke toepassingen of ressources op het CDN‐
netwerk (ILIAS, Sharepoint, N‐Drive, ...), kunt u een VPN‐verbinding maken.
Klik op het VPN‐icoontje om de connectie te maken indien je hiervoor de nodige rechten hebt. Vervolgens zal
de procedure gestart worden.

De applicatie om de tunnel op te bouwen wordt gestart en de VPN‐tunnel wordt opgebouwd.
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Het wordt aanbevolen om de VPN‐verbinding te verbreken wanneer deze niet essentieel is om te
kunnen werken (toegang tot specifieke toepassingen of ressources op het CDN‐netwerk).

Om de VPN‐verbinding af te sluiten, klik op de knop "Logout" in de rechterbovenhoek van het scherm:
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