
Stappenplan voor als u nog geen  
IAMconnected account heeft
LET OP: Voor overstappen naar een IAMconnected account heeft u altijd een  
PCS-account nodig.

• Ga naar de PCS-account inlogpagina.
• Vul uw gegevens in en klik op Inloggen.
• U krijgt een dialoogscherm met een tekst waarin u op een link kunt klikken om 

nú over te stappen op IAMconnected. Klik op de link.
• Check op het scherm ‘Switch to IAMconnected’ de twee opties waarmee u kunt overstappen: 

- Optie 1: Create an IAMconnected account 
- Optie 2: Already have an account?

Kies optie 1:
• Klik op ‘Create an IAMconnected account’ als u nog géén IAMconnected account heeft. 

LET OP: Vul uw persoonlijke gegevens in.
• Check uw inbox van het door u opgegeven e-mailadres en klik in de e-mail op de 

activatie link om uw account te activeren. Kies een veilig wachtwoord.
•  Klik op ‘Reset your password’ om door te gaan. 

 
Twee opties: 
- Optie 1:  Finish migration 
- Optie 2: Link to an organization

• Klik op ‘Finish migration’ 
Voor migreren klikt u in dit geval op ‘Finish migration’.  
U komt nu voor de tweede keer op het scherm ‘Switch to IAMconnected’. 

• Check op het scherm ‘Switch to IAMconnected’ de twee opties waarmee u kunt overstappen: 
- Optie 1: Create an IAMconnected account 
- Optie 2: Already have an account?

Kies optie 2:
• Klik op ‘Already have an account?‘ als u al een IAMconnected account heeft,  

maar deze nog niet gebruikt voor het PCS.
• Klik op ‘Link your account details’ om de migratie te voltooien.
• Klik op ‘Go to IAMconnected’ en vul uw zakelijk gegevens in.  

LET OP: niet uw persoonlijke gegevens, maar de gegevens van de gemigreerde organisatie
• Klik op ‘Update’ om uw zakelijke gegevens op te slaan.
• Klik binnen IAMconnected op de tegel ‘PCS’ om door te gaan naar het  

Port Community Systeem.

Inloggen doet u voortaan via:
1. pcs.portbase.com 2. iamconnected.eu

https://sso.pcs.portbase.com/sso/UI/Login?realm=portbase&goto=https://www.pcs.portbase.com/portal/start.do&locale=nl
https://login.pcs.portbase.com/?redirect=https%3A%2F%2Fwww.pcs.portbase.com%2Fportal%2Fstart.do
https://www.iamconnected.eu

