NÁVOD NA POUŽÍVANIE TOKENU DP700
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Token je elektronické zariadenie, ktoré slúži na generovanie
jednorazových bezpečnostných kódov, ktoré sa používajú pri prihlasovaní
do internet bankingu, alebo call centra a pri potvrdzovaní transakcií alebo
iných požiadaviek zasielaných cez elektronické bankovníctvo do banky
formou MAC kódov.
PIN a prihlásenie
Po zapnutí DP700 zadajte PIN kód. Po jeho zadaní a potvrdení je
DP700 pripravené k činnosti. Zobrazí sa správa „SELECT I S F“ (Výber
I S F). Výber uskutočníte stlačením príslušného tlačítka. /! PIN kód pre
prvé prihlásenie je 12345 a potvrďte. Následne budete vyzvaný k zadaniu
nového PIN kódu. Zadajte svoj nový PIN kód minimálne 4 a maximálne
8 číselných znakov a potvrďte. Vaše DP700 Vás vyzve k overeniu
zadaného PIN-u.!/
UPOZORNENIE: Pri nesprávnom zadaní PIN kódu sa zobrazí chybová
správa WRONG PIN (chybný PIN) a prístroj Vás požiada o opätovné
zadanie PIN kódu . Po trojnásobnom nesprávnom potvrdení sa prístroj
zablokuje !! V takomto prípade navštívte svoju pobočku OTB Banky
Slovensko, a.s. a požiadajte o odblokovanie prístroja.
Ovládanie DP700
„I“ – po stlačení tlačítka „I“ sa na displayi zobrazí vygenerované číslo tzv.
tajný kód, ktorý zadáte do internet bankingu po výzve na zadanie
autentifikačného kódu.
„S“ – postupným stláčaním tohoto tlačítka sa pohybujete v menu.
Konkrétnu položku
z menu vyberiete stlačením tlačítka <ENTER>:
„OTHER“ (iné) – používa sa na získanie tajného kódu pri aktívnych
operáciach,

Na vyžiadanie systému zadajte do pola 1 kód vygenerovaný
v internet bankingu, alebo oznámený operátorom call centra. Do zvyšných
polí zadáte nulu.
„F“ – po stlačení tlačítka „F“ môžte zmeniť svoj identifikačný kód.
- CHANGE PIN ? – po potvrdení zadajte nový PIN kód potvrďte ho a
zadájte kvôli overeniu správnosti ešte raz. Pri vygenerovaní chyby
máte možnosť zadať PIN kód ešte raz alebo tlačítkom „CC“ túto
činnosť ukončíte a vrátite sa o krok späť
„CC“ – po stlačení tlačítka „CC“ sa vrátite o úreveň vyššie
Popis

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.

Display

2.

„I“ – identifikácia - tajný kód

3.

„S“ - Select

4.

„ON/OFF“ – zapnutie/vypnutie autentifikačného zariadenia

5.

„0 – 9“ – číselná klávesnica 0 - 9

6.

„ENTER“ – tzv. „potvrdzujúce“ tlačítko

7.

„F“ – tlačítko na zmenu hesla

8.

„CC“ – návrat o krok späť
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Význam anglických textov
CONFIRM FAIL – chybné potvrdenie
CONFIRM PIN – potvrdiť PIN
FIELD – pole (v tomto prípade ľubovoľný text)
CHANGE PIN – zmeniť PIN
NEW PIN – nový PIN
OTHER – iné
PIN TRIAL x – pokus o zadanie PIN-u
RESPONSE – odozva, reakcia, odpoveď
SELECT – výber
WEAK PIN – „slabý“ PIN ( v prípade, že nový PIN je totožný so starým)
YOUR PIN - osobné identifikačné číslo
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