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Introductie

Beheerders kunnen met hun Single Sign On (SSO) configuratie zorg dragen dat hun KUARIO
integratie werkt voor al hun gebruikers. Eindgebruikers krijgen dan namelijk een dialoog
waarin gevraagd wordt om deze integratie goed te keuren.
Om deze integratie te configureren moet Single Sign-On geconfigureerd zijn en hun
identiteit verlener moet een bekend zijn als zodanig binnen Azure Active Directory.

Deze instelling is gewijzigd en is nu standaard uitgeschakeld. Hierdoor is het nodig om deze
in te schakelen om KUARIO integratie te gebruiken in combinatie met MS Office 365 / MS
Active Directory binnen Azure.
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Configuratie

Om een eindgebruiker toe te staan om KUARIO te gebruiken als een federatie van het MS
Azure Active directory platform en zich te authenticeren met Office 365, moet men eerst
inloggen op KUARIO met het betreffende Microsoft account. Pas dan moet de Azure Active
Directory worden geconfigureerd. Daarvoor nemen we de volgende stappen:

1. Gebruik eerst de KUARIO app of de site: 'https://login.kuario.com' om in te loggen op
KUARIO. Let op dat je inlogt met de 'Aanmelden met Microsoft' optie. Zodra je daarna
inlogt in je  Azure's Active Directory zou je nu een KUARIO sectie moeten kunnen vinden

onder Enterprise Applications (bedrijfsapplicaties).
2. In your Azure Dashboard go to 'Enterprise Applications ->Toestemming en machtigingen'.

https://login.kuario.com
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Configuratie

3. Selecteer 'Toestemming van gebruikers toestaan voor apps'.
4. Selecteer 'Toestemming van groepseigenaar toestaan voor alle groepseigenaren'.
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Configuratie

5. Ga naar 'Enterprise Applications -> KUARIO -> Machtigingen'. Denk erom dat je ten minste
een keer ingelogd moet zijn met de Microsoft account die bij deze active directory hoort.

6. Verleen beheerderstoestemming voor de onderneming bijvoorbeeld 'inepro', of in uw
geval misschien uw eigen onderneming.

7. Uw gebruikers zouden nu (weer) in staat moeten zijn om single sign on met hun Microsoft
Azure Active directory / Microsoft Office 365 account voor KUARIO te gebruiken.
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