WPROWADZENIE DO BGK24

NOWY SYSTEM BGK24

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż wraz z otrzymanym pakietem, mogą Państwo rozpocząć pracę w nowym
systemie bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego - bgk24 (dostępnym
pod adresem https://bgk24.pl). Aby ułatwić Państwu proces adaptacji do nowego serwisu,
przedstawiamy instruktaż pierwszego logowania do systemu oraz synchronizacji narzędzia
autoryzacyjnego.
Z serwisu BGK24@BIZNES do nowego systemu bgk24 zostały przeniesione dane
kontrahentów i szablonów, które spełniają wymagania nowego systemu bankowości
elektronicznej.
LOGOWANIE ZA POMOCĄ HASŁA BGK@24BIZNES

Zalogowanie do systemu bankowości elektronicznej odbywa się w 2 krokach. Najpierw
należy podać Identyfikator (numer nadany przez bank do BGK@24BIZNES), następnie – hasło
z BGK@24BIZNES, które należy niezwłocznie zmienić na indywidualne hasło alfanumeryczne,
zgodnie z polecaniami pojawiającymi się na ekranie komputera.
Krok 1 – Identyfikator

Krok 2 – Hasło z BGK@24BIZNES

JANNOWAK
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Krok 3 – Zmiana hasła

INSTALACJA TOKENA MOBILNEGO
Rejestracja tokena umożliwia dodanie nowego tokena mobilnego do systemu bgk24, który
może być wykorzystywany przy logowaniu oraz autoryzacji zleceń.
Wyświetlenie formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (
urządzeń autoryzacyjnych > przycisk Dodaj token mobilny

) > Lista

Proces rejestracji tokena mobilnego składa się z 3 kroków. W każdym z nich należy
postępować zgodnie z instrukcjami prezentowanymi przez system. Pominięcie
któregokolwiek z kroków spowoduje, iż proces nie zostanie zakończony i token mobilny nie
będzie zarejestrowany w systemie:
Krok 1 – klucz startowy
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji bgk24token na telefonie komórkowym, zostanie
wyświetlony tzw. „klucz startowy”.
Klucz ten należy wpisać w polu: Podaj klucz startowy wygenerowany przez token przy
pierwszym jego uruchomieniu. Po wybraniu akcji Dalej i pomyślnej walidacji kodu przez
system, wyświetli się następna formatka.
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Krok 2 – nadanie kodu PIN
W kroku 2 należy zdefiniować identyfikator narzędzia autoryzacji oraz PIN do aplikacji tokena
mobilnego. W polu Zdefiniuj identyfikator należy wpisać identyfikator, jakim zostanie
oznaczony token mobilny w systemie. Jest to dowolna, wybrana przez użytkownika nazwa.
Następnie w polach Zdefiniuj PIN i Powtórz PIN, należy wprowadzić 4-cyfrowy numeru PIN,
który będzie wykorzystywany do logowania w aplikacji tokena mobilnego. Po wybraniu
akcji Dalej i pomyślnej walidacji kodu przez system, wyświetli się następny formularz.

Krok 3 – zakończenie procesu rejestracji
W celu aktywowania tokena mobilnego, należy wybrać sposób wprowadzenia kodu
aktywacji:
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•
•

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

Krok 3a – wykorzystanie kodu QR

1. W celu wykorzystania kodu QR należy
wybrać przycisk SKANUJ w aplikacji
bgk24token oraz zeskanować kod QR
aparatem w telefonie komórkowym.

2. Po zeskanowaniu należy wprowadzić 4cyfrowy PIN i zatwierdzić przyciskiem OK
w aplikacji.
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3. Następnie należy zweryfikować
poprawność obrazka bezpieczeństwa
wyświetlonego w aplikacji, z tym
znajdującym się w systemie.

4. Po przeprowadzeniu powyższych
czynności kod z tokena należy wprowadzić
do systemu, w polu Wprowadź kod z
tokena.

Krok 3b – wykorzystanie kodu aktywacji
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1. W celu wykorzystania kodu aktywacji
należy ręcznie wprowadzić kod z ekranu w
aplikacji bgk24token.

2. Po zeskanowaniu należy wprowadzić 4cyfrowy PIN i zatwierdzić przyciskiem OK
w aplikacji.

3. Następnie należy zweryfikować
poprawność obrazka bezpieczeństwa
wyświetlonego w aplikacji, z tym
znajdującym się w systemie.

4. Po przeprowadzeniu powyższych
czynności kod z tokena należy wprowadzić
do systemu, w polu Wprowadź kod z
tokena
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Potwierdzeniem pomyślnej rejestracji tokena mobilnego będzie komunikat systemowy

KONTAKT
W razie pytań prosimy o kontakt z BGK LINIĄ:
•
•
•

tel. 801 598 888
tel. 22 599 88 88
mail bgk24@bgk.pl
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