
 

AFAS Pocket installeren op smartphone of tablet 

Gefeliciteerd! Je gaat aan de slag met de AFAS Pocket App. 
 
Alle functionaliteiten van AFAS Pocket gebruiken 
Je downloadt de app, installeert deze op je smartphone of tablet en je meldt je aan. Na het aanmelden 
is de smartphone of tablet gekoppeld aan een Profit-omgeving en kun je aan de slag met AFAS 
Pocket. 

Voer deze stappen uit op je smartphone of tablet. 

1. Open je browser. 
2. Open de site https://klant.afas.nl/pocket 
3. Klik op de juiste knop om de app te downloaden via de App Store of Google Play.  

Bij de beschrijving van de app staat de minimaal ondersteunde versie van iOS of 
Android. 

4. Installeer de app. 
5. Je hebt nu twee opties: 

Scan de QR-code Geen QR-code? 

Deze vind je onderaan op de Startpagina van 
Afas Insite, als je bent ingelogd op je computer. 
Dus doe dat nu eerst.  

 
Je ontvangt een e-mailbericht met een 
activatiecode. Neem deze over op je 
smartphone en je kunt aan de slag. 
Werkt dit niet? Pocket moet toestemming 
hebben voor het gebruik van de camera op je 
smartphone.  

Tik op Anders aanmelden. 
Vul het voor jou geregistreerde e-mailadres in. 
Dat kan je werk-mailadres zijn, maar ook je privé 
mail-adres. 
Vul de omgevingssleutel in. Deze vind je ook 
weer onderaan op de Startpagina van Afas 
Insite, als je bent ingelogd op je computer. 

 
Je ontvangt een e-mailbericht met een 
activatiecode. Neem deze over op je smartphone 
en je kunt aan de slag. 

 
Je kunt de app voor veel zaken gebruiken, bv je loonstroken bekijken, en andere zaken in je dossier; 
je kunt je persoonlijke gegevens wijzigen overal waar een potloodje te zien is. Ook kun je declaraties 
voor dienstreizen of VOG-aanvragen indienen. Andere aanvragen doe je gewoon op je computer. 
 
AFAS Pocket gebruiken voor het inloggen (in plaats van SMS-code) (Binnenkort verplicht!) 
Je gebruikt de app ook om in te loggen met twee-factorauthenticatie. Je gebruikt dan de app in plaats 
van dat je steeds een sms-code moet invoeren. Stel dit meteen goed in. Binnenkort vervalt namelijk 
de mogelijkheid om in te loggen via een SMS-code. 
Lees hier hoe je AFAS Pocket koppelt aan het inloggen. 
 
 
Is het gelukt? Super!! 
Lukt het allemaal niet? Geen nood, mail naar fb@onderwijskantoordecirkel.nl en stuur indien mogelijk 
een schermafdruk mee van de foutmelding of het scherm waar je niet verder komt. 

https://klant.afas.nl/pocket
https://klant.afas.nl/inlogmethode-wijzigen
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