Installatiehandleiding Mijn Meander-app

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Beveiligingsstandaard voor Android 5 (Lollipop) of lager

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Door een beveiligingsupdate werkt de Mijn Meander-app niet meer op Android
telefoons en tablets met een versie van Android 5 of lager. Deze versies ondersteunen
de nieuwe beveiligingsstandaard niet meer. De Mijn Meander-app maakt gebruik van
deze beveiligingsstandaard, waardoor u met deze versies Android op dit moment geen
gebruik meer kunt maken van de app.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Met een aantal handmatige acties is het mogelijk uw smartphone geschikt te maken
voor de nieuwe beveiligingsstandaard. Om deze beveiligingsstandaard te downloaden,
moet er op uw smartphone een schermvergrendeling met beveiligde code of patroon
zitten. Dit kunt u het beste van te voren zo instellen.

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Downloaden certificaat voor beveiligingsstandaard
Ga op uw smartphone naar: www.pkioverheid.nl
U ziet hier informatie over>
PKIOverheid-certificaten, Hiërarchie: Staat der Nederlanden-G3.
Scroll naar beneden tot u bij het hoofdstuk “Stamcertificaat” bent.

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Hier staat: Staat der Nederlanden Root CA-G3 en een link naar “certificaat (CER 1KB),
klik op certificaat. Er komt nu een vraag “Wil je RootCA-G3.cer downloaden”. Deze vraag
komt niet altijd. Er zijn Android smartphones die gelijk gaan downloaden.

Klik op downloaden als de download niet vanzelf start. Er komt nu een scherm met de
Certificaatnaam RootCA-G3 en hier staat aangegeven Gebruikt gedurende VPN en apps.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Klik op OK.
U krijgt een melding dat het certificaat RootCA-G3 geïnstalleerd is.
Nu kunt u de Mijn Meander-app opnieuw ophalen uit de Playstore en deze gaan activeren.
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