KeePass
KeePass is een handig programma dat uw wachtwoorden beheert.
Hieronder wordt uitgelegd hoe u KeePass kunt installeren en gebruiken.
Deze uitleg werd gemaakt in mei 2014. In de toekomst kan het er wellicht anders uitzien en/of
anders in zijn werk gaan :-)

1. Ga naar www.keepass.com - vul de getoonde tekst in - klik op Envoyer en klik op Download:

2. Negeer alle boodschappen/aanbevelingen en kies voor Opslaan als:

3. Om te installeren: dubbelklik op het bestand en kies voor Nederlands:

4. Voer de installatie verder uit en kies aan het einde voor KeePass starten.
5. KeePass komt met het startscherm, waar nog alles in het Engels is.
Klik op View - Change language - Klik op Get more languages - kies voor Dutch:

Download het taalbestand - pak de zip uit en kopieer het bestand naar de map in Program
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files, waar KeePass in staat:

6. Start KeePass hierna opnieuw op en kies via View - Change language voor Dutch, waarna de
taal gewijzigd wordt nadat op de vraag met Ja is gereageerd:

Na de installatie maken we de database aan voor de wachtwoorden.
KeePass kan goede wachtwoorden voor u aanmaken, die u niet hoeft te onthouden, aangezien
de database dat voor u doet. U hoeft alleen het Hoofdwachtwoord te onthouden.
1. Start KeePass en klik op Bestand - Nieuw - geef naam en bepaal de locatie waar het
bestand wordt opgeslagen.
2. Eerst maken we een wachtwoord (Hoofdwachtwoord) aan voor de database: het is dus
van belang dat u dit goed onthoudt!!!! Vul het wachtwoord 2 keer in - Klik op Ok en in
het volgende venster nogmaals op OK.

3. U ziet in het volgende venster dat KeePass al enkele groepen en 2 voorbeelden heeft
aangemaakt:
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Groepen zijn handig als u veel wachtwoorden heeft. Onderverdeeld in groepen zijn
wachtwoorden dan gemakkelijk te vinden als u er een in moet vullen.
4. Dubbelklik op een voorbeeld. Klik op de drie stipjes
om het wachtwoord te kunnen
zien. Experimenteer met het venster en bekijk alle opties. De voorbeelden zijn te
verwijderen via rechtsklik.
5. We maken als oefening een wachtwoord aan in de map Thuisbankieren:
a. Klik Thuisbankieren aan

b. Klik op icoon Nieuwe invoer:
c. In het volgende venster typt u de titel, de gebruikersnaam en een wachtwoord in
(al dan niet zelf gemaakt). KeePass maakt standaard wachtwoorden van 20
tekens. Kijk ook eens bij de geavanceerde opties via
Klik na het invullen op OK:

d. Sla het bestand op.

6. KeePass toepassen:
a. Ga via de browser naar ING en open het inlogscherm.
b. Zorg dat KeePass open staat.
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7.
8.

9.

10.

c. Klik op het poppetje: gebruikersnaam wordt gekopieerd (naar Klembord).
d. Plak die met Ctrl+V (of via rechtsklik - Plakken) in het inlogvenster van ING.
e. Doe hetzelfde met het wachtwoord: klik op het sleuteltje en plak via Ctrl+V of
rechtsklik + Plakken.
Door zo te werken hoeft u geen wachtwoorden meer te laten opslaan door de computer.
Het lijkt even lastig, maar went snel.
Een tweede optie die alleen goed werkt als in de Ttitelbalk precies staat aangegeven
a. waar het wachtwoord voor is, bijv. Dropbox
b. én beide hokjes voor gebruikersnaam en wachtwoord nog leeg zijn
c. én KeePass open staat (actief is)
d. dan kan met Ctrl+Alt+a alles meteen worden ingevuld.
Draagbare versie van KeePass voor gebruik met een USB-stick.
a. Download op http://www.keepass.info/download.html de draagbare versie van
KeePass en kopieer (na uitpakken van de zip) de map naar een USB stick.
b. Zet het bestand met de database ook op de stick.
c. Klik op KeePass.exe en open het bestand.
d. Zo kunt u ook op andere computers van uw wachtwoorden gebruik maken via de
USB-stick.
Tot slot:
a. KeePass is ook te gebruiken om andere zaken vast te leggen: paspoortnummers
en vervaldata, gegevens rijbewijs, etc. etc. Hiervoor kan bijv. de map Algemeen
gebruikt worden of een nieuwe map aangemaakt worden via rechtsklik op een
map.
b. Mappen kunnen verwijderd worden (er komt dan een prullenbak bij!) en namen
kunnen gewijzigd worden.
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