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Nýskráning RSA auðkennislykla
Þegar notandi hefur fengið nýjan RSA auðkennislykil í hendurnar innskráir hann sig inn í netbanka fyrirtækja
með notandanafni og lykilorði.

Smellir á „Virkja nýjan RSA lykil“. Nú opnast nýr gluggi.
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Hér þarf að setja inn raðnúmer RSA lykilsins sem þú ert með, raðnúmerið er að finna á bakhlið lykilsins. Raðnúmerið er á tveimur stöðum aftan á lyklinum, annars vegar á litlum límmiða og hinsvegar skráð á lykilinn sjálfan.

Fyllt er út í formið, raðnúmer af bakhlið
RSA lykilsins og svo velur þú þér 4 tölustafa
PIN númer, smellir svo á „Virkja lykil“.

Ef skráningin tókst þá kemur þessi gluggi og þú skráir þig út til þess að virkja RSA lykilinn.
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Nú skráir þú þig aftur inn í netbanka fyrirtækja, með notandanafni, lykilorði og nú með RSA lyklinum. Þú setur
fyrst inn PIN númerið sem þú valdir þér og bætir við kóðanum sem er á RSA auðkennislyklinum. Héðan í frá notar
þú RSA auðkennislykilinn við innskráningu, ásamt notandanafni og lykilorði.
Dæmi, PIN númerið er 1166 og RSA kóðinn sem lykillinn
sýnir er 159759. Þá er 1166159759 sett inn í „Auðkennisnúmer“ reitinn.
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Bæta við RSA auðkennislyklum á notanda
Notandi getur alls haft þrjá virka auðkennislykla skráða á sig.
Til þess að bæta við auðkennislyklum velur þú Stillingar -> RSA lyklar
Smellir á „Virkja nýjan RSA lykil“.

Þú skráir inn upplýsingar um raðnúmer, sem er að finna á bakhlið lykilsins og velur þér 4 tölustafa PIN númer.
Smellir síðan á „Virkja lykil“.
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Ef skráning tókst þá kemur þessi gluggi.

Þegar notandi er með þrjá lykla skráða á sig þá verður hnappurinn „Virkja nýjan RSA lykil“ grár, eins og sjá má hér
fyrir neðan. Þá er ekki hægt að skrá fleiri RSA lykla á viðkomandi. Ef lykill týnist er hægt að afvirkja RSA lykilinn
og skrá nýjan.
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Afvirkjun RSA auðkennislykla
Hægt er að afvirkja auðkennislykla á notanda. Alls getur notandi haft þrjá virka auðkennislykla skráða á sig.
Til þess að afvirkja auðkennislykil velur þú Stillingar -> RSA lyklar
Smellir síðan á „Afvirkja“, fyrir aftan þann lykil sem þú ætlar að afvirkja.

Þá ert þú spurður hvort þú viljir örugglega afvirkja lykill, það er einnig hægt að hætta við.

Ef þú velur að afvirkja lykilinn þá birtist þessi skilaboðagluggi og lykillinn hverfur úr listanum yfir skráða lykla.
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Breyta PIN númer á RSA auðkennislykli
Hægt er að breyta PIN númeri á RSA skráðum auðkennislykli.
Til þess að breyta um PIN númer á auðkennislykli velur þú Stillingar -> RSA lyklar
Smellir á „Breyta PIN“.

Hér setur þú inn nýtt PIN númer og endurtekur það, staðfestir svo með því að smella á „Breyta PIN“.

Ef það tókst að breyta PIN númeri þá kemur skilaboðagluggi upp um að það hafi tekist að breyta PIN númerinu.
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