
Brukerveiledning for ny IMDinett-bruker:

- Opprettelse av passord og installering av Buypass 
Code app



Opprette passord 1

Når du er opprettet som ny bruker mottar du en 

automatisk e-post med lenke for å opprette 

passord. E-posten viser også hvilket brukernavn du 

har. 

Dersom lenken i e-posten er gått ut på tid (24 

timer) kan du gå til påloggingssiden for IMDinett og 

velge «Glemt passord?». Du får da tilsendt ny 

automatisk e-post.



Opprette passord 2

Når du klikker på lenken får du opp 

dette bildet for å opprette passord. 

Hvis passordet du foreslår ikke 

dekker kriteriene får du en 

feilmelding. Prøv med et nytt 

passord.

Hvis ingen av passordene du foreslår 

blir godtatt kan du kontakte IMDinett 

support på telefon 40001960, 

tastevalg 1. 



Opprette passord 3

Når passordet blir akseptert får du 

denne meldingen og du kan velge 

Logg inn – da kommer du til 

påloggingssiden for IMDinett og 

skriver inn brukernavn og passord.

Deretter kommer du til bildet for å 

legge inn en engangskode (OTP) 

som genereres med Buypass Code 

app.



Installere Buypass Code app 1 

Buypass Code appen må installeres på den 

mobiltelefonen som er registrert på din 

bruker.

Gå til AppStore (iPhone) eller GoogleButikk

(andre mobiltelefoner) og søk på Buypass 

Code

Velg Hent



Installere Buypass Code app 2

Når appen er installert åpner du den og 

starter aktiveringsprosedyren.

Velg Aktiver Buypass Code

Du trenger ikke velge Tillat push-varslinger



Installere Buypass Code app 3

Skriv inn ditt mobilnummer og velg Start 

aktiveringen

Du får tilsendt en aktiveringskode på sms

som du legger inn i appen



Installere Buypass Code app 4

Det er ikke nødvendig å velge Touch ID

Du lager en 4-siffret PIN kode som du legger 

inn hver gang du bruker appen

Appen er nå aktivert og klar for å generere 

engangskoder



Bruke Byupass Code appen

Når du velger Lag engangskode lager appen 

en unik 6-siffret kode som tastes inn i OTP-

bildet på pc-skjermen

Dersom du senere glemmer PIN koden og 

taster inn feil PIN kode tre ganger vil appen 

bli blokkert og du må kontakte IMDinett 

support på tlf 40001960, tastevalg 1, for å få 

en avblokkeringskode.


