INSTALACJA TOKENA MOBILNEGO

Aby zainstalować token mobilny bgk24 token, należy sprawdzić, czy konfiguracja telefonu umożliwia dostęp
do Internetu. Następnie należy pobrać aplikację bezpośrednio ze sklepów, w których są dostępne:



Google Play > Android,
AppStore > iOS.

a następnie zainstalować aplikację w telefonie. Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie, należy dokonać
rejestracji tokena mobilnego systemie bgk24. Proces rejestracji i aktywacji tokena mobilnego składa się z 4
kroków. W każdym z nich należy postępować zgodnie z instrukcjami prezentowanymi przez system oraz na
ekranie telefonu. Pominięcie któregokolwiek z kroków spowoduje, iż proces nie zostanie zakończony i token
mobilny nie będzie zarejestrowany w systemie.

Krok 1 – kod startowy
W bgk24 należy wejść na formatkę z listą urządzeń autoryzacyjnych: Ikona Administracji (
autoryzacyjnych. Następnie należy kliknąć na przycisk Dodaj token mobilny

) > Lista urządzeń

bgk24 – dodanie tokena mobilnego

W telefonie należy uruchomić aplikację token mobilny – zostanie wyświetlony Kod startowy.

Token mobilny – wyświetlony kod startowy

Powyższy kod startowy należy przepisać w bgk24 w polu: Podaj kod startowy wygenerowany przez token
przy pierwszym jego uruchomieniu i nacisnąć przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku rejestracji
(nadanie PIN).

bgk24 – przepisanie kodu startowego z tokena mobilnego

Krok 2 – nadanie kodu PIN
Na kolejnym ekranie w bgk24, w polu Zdefiniuj identyfikator należy wpisać identyfikator, jakim zostanie
oznaczony token mobilny w systemie. Jest to dowolna, wybrana przez użytkownika nazwa.
Następnie należy ustalić PIN do logowania do aplikacji tokena mobilnego (min. 4 cyfry, max 8 cyfr) wpisując
go w polach: Zdefiniuj PIN i Powtórz PIN i kliknąć na przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku
(zakończenie rejestracji).

bgk24 – ustalenie identyfikatora oraz PINu dla tokena mobilnego

Krok 3 – zakończenie procesu rejestracji
W kolejnym kroku należy wykonać aktywację tokena korzystając z jednej z poniższych metod wprowadzenia
kodu aktywacji:



Kod QR (prezentowany jako obraz QR), który można zeskanować z ekranu monitora za pomocą aparatu
telefonu komórkowego (krok 3a),
Kod aktywacji (prezentowany w postaci ciągu numerycznego), który należy ręcznie wprowadzić
do aplikacji tokena mobilnego (krok 3b).

Krok 3a – wykorzystanie kodu QR
Na ekranie w bgk24 należy zaznaczyć opcję Kod QR a w tokenie mobilnym należy nacisnąć przycisk SKANUJ
i zeskanować aparatem w telefonie komórkowym, wyświetlony w bgk24 kod QR.

Rejestracja tokena mobilnego – kod QR

Po zeskanowaniu kodu, w tokenie mobilnym należy wprowadzić PIN (ustalony w kroku2)
i zatwierdzić przyciskiem OK. Następnie należy zweryfikować poprawność obrazka bezpieczeństwa
wyświetlonego w aplikacji, z tym znajdującym się w systemie bgk24.

Wprowadzenie PINu

Weryfikacja obrazka

Po przeprowadzeniu powyższych czynności w tokenie mobilnym zostanie wyświetlony kod, który należy
przepisać do systemu bgk24, w polu Wprowadź kod z tokena i kliknąć Zapisz.

Token mobilny

bgk24 – przepisanie kodu z tokena

Po zakończeniu powyższego kroku system zaprezentuje komunikat informujący o zakończeniu procesu
rejestracji i konieczności aktywacji tokena mobilnego.

Krok 3b – wykorzystanie kodu aktywacji
Na ekranie w bgk24 należy zaznaczyć opcję Kod aktywacji. Zostanie wyświetlony kod, który należy przepisać
do tokena mobilnego i nacisnąć przycisk OK.

bgk24 – rejestracja tokena mobilnego z użyciem kodu aktywacji

Token mobilny – przepisanie kodu z bgk24

W kolejnym kroku token mobilny poprosi o podanie wcześniej ustalonego PINu oraz potwierdzenie obrazka
bezpieczeństwa.
Następnie token mobilny w odpowiedzi wyświetli kod, który należy przepisać do bgk24 w polu Wprowadź
kod z tokena i kliknąć Zapisz.

Token mobilny – wyświetlony kod

bgk24 – przepisanie kodu z tokena mobilnego

Po zakończeniu powyższego kroku system zaprezentuje komunikat informujący o zakończeniu procesu
rejestracji i konieczności aktywacji tokena mobilnego.

Krok 4 – aktywacja tokena mobilnego
Po udanej rejestracji token mobilny będzie widoczny w bgk24 na liście urządzeń jako nieaktywny.

Token mobilny przed aktywacją

Aktywacji tokena mobilnego można dokonać dzwoniąc na Infolinię lub autoryzując drugim narzędziem
(jeżeli użytkownik posiada) za pomocą przycisku Aktywuj przy wyświetlonym tokenie mobilnym na liście
urządzeń autoryzacyjnych.

Po aktywacji token mobilny będzie widoczny na liście urządzeń autoryzacyjnych jako aktywny.

Token mobilny po aktywacji
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