Hoe maak ik een gast account aan voor WUR Library (OneGini)?

Om als gastgebruiker van de online diensten van Wageningen University & Research – Library gebruik te
(blijven) maken, moet u eenmalig een ‘OneGini’ account aanmaken. U kunt er voor kiezen om dit
account te koppelen aan uw ‘Social Account’ (Facebook, gmail, LinkedIn, Microsoft of Twitter). Het
voordeel van deze extra stap is dat u de logingegevens van uw social account kunt gebruiken, en niet
nog een loginnaam en een wachtwoord hoeft te onthouden.
OneGini en de bibliotheek wisselen op geen enkele manier informatie uit met uw social account! Het
account wordt alleen gebruikt om uw identiteit te controleren.
Er zijn twee methoden om een gast account te maken:
•

Methode A. Een OneGini account maken door in te loggen met een social account.
Start hiervoor bij punt 1.

•

Methode B. Een OneGini account maken (niet koppelen aan een social account).
Start hiervoor bij punt 16.

Methode A. Een OneGini account maken door in te loggen met een
social account.
Deel 1: Login met een social account
1.
2.

Ga naar https://www.onegini.me.

Kies één van de social accounts uit om uw OneGini account aan te koppelen. Wilt u dit niet, kies dan
voor methode B door verder te gaan bij stap 16.

3.

Login met je bestaande social account. In onderstaand voorbeeld loggen we in met een Gmail
account.

Deel 2: Creëer een identiteit in OneGini
4.

Om het OneGini account aan te kunnen maken, moet de gevraagde gegevens ingevuld worden.
Tip: wanneer u al gebruik maakt van MyLibrary van de WUR-bibliotheek, gebruik dan hier hetzelfde

e-mail adres waarmee u al bij WUR Library bekend bent. In dat geval kunnen wij uw gegevens
overzetten van het oude naar het nieuwe profiel.

5.

Accepteer de gebruiksvoorwaarden:

6.

Vervolgens krijgt u dit (of een soortgelijk) venster te zien.

7.

Ga terug naar uw browser en klik op ‘Personal info’ in de balk.

8.

De eerste keer dat u dit doet, ontvangt u een sms op het opgegeven mobiele nummer met een
verificatiecode.

9.

Vul de toegestuurde code in. Vervolgens kunt u een 5-cijferige PIN-code opgeven die u kunt
gebruiken om uw OneGini profiel te beheren.

10. U heeft op uw social account nu een e-mail van OneGini ontvangen met het verzoek om uw e-mail
adres te verifiëren. Check uw e-mail en volg de aanwijzingen in de mail (Click button Verify email
address)

Deel 3: Koppel deze identiteit met de WUR-library
11. Ga naar https://library.wur.nl/login

12. U heeft dan rechtsboven de mogelijkheid om in te loggen.

Kies hier voor de optie: ‘Guest users (Onegini)’
13. Login met het (social) account dat u heeft gekoppeld aan OneGini.
U ziet hier eenmalig een scherm waarin u toestemming moet geven om enkele gegevens door te
geven aan de bibliotheek. Op het scherm kunt u zien om welke gegevens het gaat.

14. Klik op ‘Ga verder’ om toestemming te verlenen.

15. Let op: als u gebruik heeft gemaakt van hetzelfde email adres als waar u al mee bekend was in de
bibliotheek, duurt het ongeveer vijf minuten voordat wij uw gegevens hebben overgezet naar het
nieuwe systeem.

Vanaf dit moment kunt U in het vervolg met uw Onegini account inloggen in de WUR-bibliotheek. De
rest van onderstaande instructies kunt u overslaan.

Methode B Een OneGini account aanmaken zonder social account
16. Open in uw browser https://www.onegini.me.
17. U ziet onderstaande window.

Klik op ‘here’ bij de rode pijl.
18. In het volgende window klikt u ‘Register here’

19. U wordt gevraagd om enkele gegevens in te vullen. Tip: wanneer u al gebruik maakt van MyLibrary
van de WUR-bibliotheek, gebruik dan hier hetzelfde e-mail adres waarmee u al bij WUR bekend bent.
In dat geval kan WUR uw gegevens overzetten van het oude naar het nieuwe bibliotheeksysteem.
Klik vervolgens op ‘Create’ om uw account aan te maken.
20. Klik vervolgens in de balk bovenin op ‘Personal info’.

21. U kunt nu verder gaan in bovenstaande instructies met punt 7 t/m 16.
Let op: als u gebruik heeft gemaakt van hetzelfde email adres als waar u al mee bekend was in de
bibliotheek, duurt het ongeveer vijf minuten voordat wij uw gegevens hebben overgezet naar het nieuwe
systeem.

Bij vragen of problemen

Neem contact op met onze ServiceDesk.
Telefoon: 0317 486666
E-mail: servicedesk.facilities@wur.nl

