Computerondersteuning

Hoe blijft u uw wachtwoorden de baas?
Onlangs werd in de media bekend gemaakt dat een kwart miljoen Twitter-accounts zijn
‘gehackt’. Nu heeft u misschien geen Twitter, maar mogelijk wel Facebook, LinkedIn en
anders maakt u vast wel gebruik van internetbankieren, of koopt u bij online winkels als
Bol.com of Wehkamp.
Al dit soort diensten op internet zijn beveiligd met wachtwoorden. Als gebruiker heeft u daar
last van. Want hoe meer diensten u gebruikt, hoe meer wachtwoorden u moet onthouden
en dat naast de (pin)codes van uw bankpasjes, uw creditcards, uw telefoon uw draadloze
netwerk, etc. Voor velen een toenemende bron van zorg en ergernis.
Om het overzicht te behouden, kiezen veel mensen ervoor één of enkele wachtwoord(en)
voor heel veel verschillende diensten te gebruiken. Dat betekent echter, dat als
kwaadwillenden gegevens van uw dienst X stelen, ze meteen ook toegang krijgen tot uw
data bij dienst Y en Z. Dat is dus veel riskanter dan een spiekbriefje onder uw toetsenbord.
Het werken met verschillende (sterke) wachtwoorden is dus onvermijdelijk als u uw
gegevens en privacy op internet wilt beschermen.
Als u op een verantwoorde manier met wachtwoorden op internet wilt omgaan, zult u
echter misschien van het idee moeten afstappen dat u ze allemaal moet kunnen onthouden.
Dit klinkt onlogisch, maar dat is het niet als u gebruik maakt van een zgn.
wachtwoordenkluisje (password vault), waarin al uw wachtwoorden zijn opgeslagen. Zo’n
elektronisch spiekbriefje is met één goed wachtwoord beveiligd (dat u natuurlijk wel moet
onthouden ☺). Er bestaan uitstekende gratis oplossingen (zoals KeePass en LastPass) en als
het slim wordt aangepakt, heeft u uw actuele wachtwoorden altijd bij de hand; zowel thuis
op de computer als op uw tablet en smartphone.
Repad heeft al diverse klanten van hun kopzorgen op wachtwoordgebied afgeholpen. Als u
daar ook aan toe bent, staan wij u graag met raad en daad terzijde.
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