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Als klantaccountbeheerder voor een nieuw geactiveerd DHL Express-account in eSecure, 
moet u uitkijken naar een ‘Wachtwoord aanmaken’ e-mail van dhlSender@dhl.com om het 
registratie proces van uw nieuwe MyDHL + gebruikersprofiel te voltooien.

KLANTACCOUNTBEHEERDER 
REGISTRATIE
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Er wordt een Welkomst e-mail vanuit esecure@dhl.com verzonden wanneer een 
bestaande MyDHL + gebruiker wordt toegevoegd als klantaccountbeheerder voor een 
eSecure-geactiveerd account. Diezelfde e-mail wordt ook verzonden wanneer u voor het 
eerst succesvol bent aangemeld als klantaccountbeheerder in eSecure.
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Stap 1: Inloggen op MYDHL+

eSecure toegang kunt u vinden in het menu onder het kopje ‘Mijn Zendingen Instellingen’ 
nadat u bent ingelogd in MyDHL+.

STAPPEN DIE DIT MOGELIJK MAKEN
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Stap 2: Gebruikers goedkeuren

Een klantaccountbeheerder heeft diverse opties als het aankomt op het goedkeuren van 
verzenders:

• Na inschakeling worden e-mailadressen, die gebruik hebben gemaakt van de de 
eSecure-geactiveerde accounts in de afgelopen 13 maanden, weergegeven onder 
‘Geautoriseerde accountnummers’  in het menu om individuele goedkeuring of 
afwijzing mogelijk te maken

• Gebruik de functie Domeinnamen als u wilt dat alle gebruikers met het e-mailadres 
van het bedrijfsdomein gebruik kunnen maken van het DHL Express Account

• Met de uploadfunctie kunnen maximaal 1000 gebruikers gelijktijdig worden 
goedgekeurd 



Stap 3: Voeg meer klantaccountbeheerders toe (Optioneel)

Als er meer dan één klantaccountbeheerder nodig is, kan de eerste klantaccountbeheerder 
hier eenvoudig nieuwe beheerders toevoegen.
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Stap 4: Schakel de beveiliging in

Als u klaar bent, is de laatste stap het inschakelen van het accountnummer. De eSecure-
validatie wordt onmiddellijk daarna ingeschakeld.



Nadat de eSecure beveiliging is ingeschakeld, zal bij alle toekomstige pogingen  door 
onbevoegde gebruikers om uw DHL Express account te gebruiken in MyDHL + of eMailship, 
een goedkeuringsverzoek verstuurd worden naar de
klantaccountbeheerder.

Een klantaccountbeheerder kan eenvoudig op de knop Goedkeuren of Afwijzen klikken 
of het MYDHL + eSecure-menu openen om een   beslissing te nemen. Bij goedkeuring / 
afwijzing wordt de aanvrager per e-mail op de hoogte gesteld van de uitslag.

MAKKELIJK ONDERHOUD
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Een nieuw e-mailadres dat probeert een eSecure-geactiveerd DHL Express account te 
gebruiken, zal worden behandeld als een nieuwe aanvrager. De aanvrager ontvangt een 
e-mailbericht terwijl u de e-mail met het goedkeuringsverzoek ontvangt.

NOTIFICATIES VOOR AANVRAGERS
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Als u de optie ‘E-mailtoestemmings-ID’ toestaat, ziet de aanvrager uw contactgegevens.



De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van uw beslissing.

Verzoek Goedgekeurd

Verzoek Afgewezen
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