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Met de tool SSRPM snel je wachtwoord resetten! 

Heel erg handig! Want voor velen een bekend verhaal, je komt terug van vakantie en je wilt inloggen in Citrix of 

Archinet en tja, wachtwoord vergeten. Erg lastig, kost veel tijd en energie om een nieuwe te krijgen. Als je – nu – 

even tijd neemt om via SSRPM je wachtwoord achter te laten, dan hoef je in het vervolg niet meer via de ICT-

helpdesk een nieuw wachtwoord aan te vragen en kun je snel, 24/7 zelf je wachtwoord resetten. 

Je moet je éénmalig registreren bij SSRPM  dat bestaat uit (maximaal vijf minuten!): 

• Aanmelden bij SSRPM via: 

o Icoontje op het Citrix bureaublad 

Wachtwoorden voor afdelingaccounts  kunnen helaas niet geregistreerd worden via SSRPM. Dit heeft 

te maken met de registratie van slechts 1 privé e-mail adres en/of 1 mobiel telefoonnummer. 

Of buiten Citrix om: 

o Het Archinet inlogvenster 

o Via de medewerkerspagina op http://www.archipelzorggroep.nl  

o Directe webpagina: https://ssrpm.archipelzorggroep.nl  

SSRPM is via internet ook geschikt voor gebruik op smartphone of tablet! 

 

• Invullen van privé e-mail adres en/of mobiel nummer (vereist voor het sturen van een PIN code om uw 

wachtwoord te resetten, deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor deze tool) 

Bij resetten wachtwoord, wijzigen wachtwoord of ontgrendelen account zal SSRPM een PIN code toesturen 

• naar het door u geregistreerde privé e-mail adres (=voorkeur) . 

• of als SMS naar het door u geregistreerde mobiele nummer. 

Na deze registratie kun je je wachtwoord via deze tool resetten, wijzigen (als je het nog wel weet maar een ander 

wachtwoord wilt gaan gebruiken) of vergrendeling van je account ongedaan maken. Superhandig dus! 

Krijg je een nieuw privé e-mail adres, of nieuw mobiel telefoonnummer, dan kan je dat wijzigen via de tool.  

Bij einde dienstverband wordt je account verwijderd, waarna ook automatisch de geregistreerde gegevens uit 

SSRPM worden verwijderd.  

LET OP:  

Naast Citrix/Archinet account (waarbij je dan ook toegang hebt tot de zakelijke e-mail, ArchiSmart, ArchiDoc en Mijn 

Dossier) hebben verschillende informatiesystemen nog hun eigen afwijkende accounts (inlognaam) om in te loggen. 

Voorbeelden daarvan zijn: 

• Mijn Rooster (SPExpert) 

• Ysis 

• QiC 

Helaas werkt de SSRPM tool daarvoor niet. Voor één van deze tools je wachtwoord kwijt? Dan kun je voor Ysis en 

QiC mailen naar ecd@archipelzorggroep.nl en voor Mijn Rooster naar medewerkerapplicaties@archipelzorggroep.nl 


