
 
 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ NETBALL CONNECT ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

  Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς 
 

 
 
 

 
 
Η εφαρμογή Netball Connect χρησιμοποιεί Πιστοποίηση Ταυτότητας Δύο Παραγόντων για την προσθήκη ενός 
επιπλέον επιπέδου ασφάλειας στον λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα επιπλέον διαπιστευτήριο 
σύνδεσης.  
 
Το πρώτο βήμα για την πρόσβαση στο προφίλ σας είναι η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού 
πρόσβασής σας, το δεύτερο βήμα είναι η σάρωση του κωδικού QR που εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν σαρώσετε 
τον κωδικό QR με την κάμερα του τηλεφώνου σας, στην εφαρμογή πιστοποίησης ταυτότητας θα σας ζητηθεί να 
αποθηκεύσετε τον κωδικό. Θα έχετε την επιλογή να σαρώσετε τον κωδικό QR μόνο μία φορά και για τυχόν 
επόμενες συνδέσεις θα χρειαστεί να ανοίξετε την εφαρμογή πιστοποίησης ταυτότητας και να εισαγάγετε τον 
νέο κωδικό. Οι κωδικοί της εφαρμογής πιστοποίησης ταυτότητας αλλάζουν κάθε 30 δευτερόλεπτα.  
 
 
Οποιαδήποτε εφαρμογή πιστοποίησης ταυτότητας θα λειτουργήσει· αν δεν έχετε, 
συνιστούμε την εφαρμογή Google Authenticator. Κατεβάστε την μέσω των 
συνδέσμων -iPhone ή Android. 
 
 
Συνδεθείτε στο Netball Connect: 
• Διαχειριστικά στελέχη Ενώσεων/Συνδέσμων/Συλλόγων, συνδεθείτε στη σελίδα διαχειριστή σας εδώ. 
• Προφίλ προσωπικών χρηστών (δηλ. παικτών, γονέων, κ.λπ.), σύνδεση εδώ. 

 
 
Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε, εισαγάγετε το 
όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Το 
δεύτερο βήμα είναι να σαρώσετε τον κωδικό QR στην 
οθόνη με την κάμερα του τηλεφώνου σας. Η εφαρμογή 
πιστοποίησης ταυτότητας θα ανοίξει και θα σας δώσει 
έναν κωδικό για το Netball Connect. Εισαγάγετέ τον για 
να συνδεθείτε.  
 
  
 

Για μελλοντικές συνδέσεις θα εισάγετε το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, όπως 
συνήθως. Το δεύτερο βήμα θα είναι να ανοίξετε την 
εφαρμογή πιστοποίησης ταυτότητας, να βρείτε τον 
κωδικό για το Netball Connect και να τον εισαγάγετε.  
 
 
 
 
Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασής σας;  
Επιλέξτε το 'Forgot/Reset Password' (Ξέχασα/Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης). Ο σύνδεσμος επαναφοράς κωδικού 
πρόσβασης μπορεί να σταλεί στο email ή στο τηλέφωνό σας. Η Δύο Παραγόντων Πιστοποίηση Ταυτότητας μπορεί να 
επαναφερθεί, αν δεν έχετε αποθηκεύσει τον κωδικό στην εφαρμογή σας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την 
Ένωση ή τον Σύλλογό σας για βοήθεια.  
 

https://apps.apple.com/au/app/google-authenticator/id388497605
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en_AU&gl=US
https://netball-comp-admin.worldsportaction.com/login
https://netballconnect.worldsportaction.com/login

