Disclaimer
We vragen om een wachtwoord te kiezen dat aan de vereisten van een veilig paswoord
voldoet. Gebruik echter nooit een wachtwoord dat u al voor andere sites of
bankverrichtingen gebruikt. Het wachtwoord moet minstens 10 tekens lang zijn, minstens
2 hoofdletters hebben en minstens 4 cijfers bevatten.
Het bestuur van HAGOK vzw wijst iedere verantwoordelijkheid af in verband met het
gebruik van wachtwoorden. Het is de gebruiker die als een goed huisvader zorgvuldig
met wachtwoorden moet omgaan.
Door op een woord te zoeken, krijgt u een lijst van alle artikels waar dit woord in
voorkomt. Aangezien de oude jaargangen gescand werden, is het mogelijk dat voor die
jaren af en toe een woord niet herkenbaar was tijdens de indexering. In dat geval zal dat
artikel niet geselecteerd worden.
Mocht je bij opzoekingen dergelijke fouten aantreffen, dan mag je ze altijd signaleren op
het e-mailaderes : ehogt@hagok.be .
Ook andere fouten in verband met de scanning kunnen op dit e-mailadres gemeld
worden.
Start door je in te loggen in het tabblad ‘LOG IN’. Je zal dan toegang krijgen tot de
zoekpagina.
Het bestuur
Tips in verband met een veilig wachtwoord (bron : support google)
Gebruik een ander wachtwoord voor elk van uw belangrijke accounts, zoals uw emailaccount en accounts voor online bankieren. Het opnieuw gebruiken van
wachtwoorden is riskant. Als iemand uw wachtwoord voor één account achterhaalt, heeft
die persoon mogelijk toegang tot uw e-mails, uw adres en zelfs uw geld.
Als u cijfers, symbolen en een combinatie van kleine en hoofdletters in uw wachtwoord
gebruikt, kan iemand uw wachtwoord moeilijker raden. Een wachtwoord van acht tekens
met cijfers, symbolen en een combinatie van kleine en hoofdletters is bijvoorbeeld
moeilijker te raden, omdat er 30.000 meer mogelijke combinaties zijn dan bij een
wachtwoord van acht tekens met alleen kleine letters.
Stel een uniek wachtwoord in dat geen verband houdt met uw persoonlijke gegevens en
een combinatie van letters, cijfers en symbolen gebruikt. U kunt bijvoorbeeld een
willekeurig woord of willekeurige woordgroep selecteren en aan het begin, eind en in
het midden letters en nummers toevoegen om het nog moeilijker te maken (zoals
'sPo0kyh@ll0w3En'). Gebruik geen eenvoudige woorden of woordgroepen zoals
'wachtwoord' of 'laatmeerin', toetsenbordpatronen zoals 'qwerty' of 'qazwsx', of
vervolgpatronen zoals 'abcd1234', omdat uw wachtwoord dan makkelijk te raden is.
Laat geen briefjes met uw wachtwoorden voor verschillende sites op uw computer of
bureau slingeren. Mensen die langslopen, kunnen deze informatie eenvoudig stelen en
deze gebruiken om uw account te misbruiken. Als u uw wachtwoorden in een bestand op
uw computer wilt opslaan, geeft u het bestand een unieke naam zodat mensen niet
weten wat in het bestand staat. Geef het bestand geen naam zoals 'Mijn wachtwoorden'
of een andere te logische naam. Als u het moeilijk vindt om meerdere wachtwoorden te
onthouden, kan een vertrouwd programma voor wachtwoordbeheer een goede oplossing
zijn. Neem een paar minuten de tijd om de beoordelingen en reputatie van deze services
te controleren.

