Tartalomjegyzék

Erős ügyfélazonosítás (SCA) beállítása .................................................................................................... 2
1

Aláíró felhasználó beállítása SCA-ra. ......................................................................................... 3

2

Nem aláíró felhasználó beállítása SMS-re................................................................................. 3

3

Belépés SMS jelszóval .................................................................................................................. 5

4

Belépés ViCA eszközzel, ViCA aláírók ...................................................................................... 7

5

Belépés Hardware tokennel, Hardware token aláírók .............................................................. 9

1

Erős ügyfélazonosítás (SCA) beállítása
Electra Internetbank

Aláírói jogosultsággal rendelkező felhasználónak lehetősége nyílik kollégái számára
bejelentkező hitelesítő eszközt megadni. Az SCA bevezetését megelőző időszakban az Electra
felhasználók kivétel nélkül csak jelszó használatával léphettek be a rendszerbe. A hitelesítő
eszköz lehet jelszó+SMS vagy ViCA szoftver token. Amennyiben sikeresen beállított hitelesítési
eszközt egy kollégája számára a későbbiekben már nem lesz lehetősége újra csak jelszó
használatára visszaállítani.
Ha nem módosítja a felhasználók hitelesítő eszközét, abban az esetben 2019. november 22-én
a nem aláíró felhasználók számára a bank “jelszó+SMS” hitelesítő eszközt állít be. Annak
érdekében, hogy a felhasználók meg is kapják az SMS-ben küldött egy alkalomra szóló kódot
és be tudjanak lépni az Electrába, mobiltelefonszámra lesz szükség. A felhasználók
mobiltelefonszámát az aláírói jogosultsággal rendelkező felhasználók szintén jogosultak
beállítani minden Electra felhasználó számára.
Amennyiben egy felhasználó nem rendelkezik mobiltelefonszámmal 2019.
november 22-én és nem lett hitelesítő eszköz számára beállítva, úgy a belépési lehetősége
felfüggesztésre kerül. Az újraengedélyezés érdekében kérjük keresse az Electra HelpDesket a 06(80)488-588 számom. 3-as, majd 1-es menü.
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1 Aláíró felhasználó beállítása SCA-ra.
Aláíró jogosultsággal rendelkező felhasználók számára kizárólag az általa aláíráshoz
használt hitelesítő eszközt állítsa be bejelentkezéshez is, ha az SMS vagy ViCA
szoftver token!
Amennyiben több aláírás eszközzel is rendelkezik és a bank ez ügyben még nem
kereste meg, kérjük hívja a Electra Help-Desk-et a 06(80)488-588 számom. 3-as, majd
1-es menü.
Amennyiben Hardver tokent (Vasco tokent) használ 2019. november 22-én a Bank az
aláírók számára beállítja az aláíráshoz jelenleg használt hitelesítési eszközt, így aláíráshoz és
belépéshez is azonos hitelesítési eszközt használhatnak majd.
A beállítás menete megegyezik következő pontban részletezett nem aláíró felhasználók
beállításával.

2 Nem aláíró felhasználó beállítása SMS-re.
Ha rendelkezik aláírás jogosultsággal, akkor jelentkezzen be Electrába
Válassza az Adminisztráció/SCA beállítást
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Válassza ki a beállítani kívánt felhasználó azonosítóját, majd SCA típusánál az SMS értesítést.

A következő képernyőn meg kell adni a telefonszámot

Kattintson a Csomagba gombra, majd megismételheti egy újabb felhasználóra a beállításokat.
Végül a szokásos módon írja alá, majd küldje be a Bankba.
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3 Belépés SMS jelszóval
A 2. fejezetben SMS-re beállított felhasználó a következőképp tud belépni ezentúl.
Bejelentkezési képernyőn válassza a Bejelentkezés jelszóval opciót.

SMS használatánál is először a jelszót kell megadnia
Írja be az azonosítóját és a jelszavát

Ezután egy SMS érkezik a korábban megadott telefonszámra és a következő képernyő
automatikusan feljön. Ide írja be az SMS-ben kapott jelszót.
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Amennyiben helyesen töltötte ki, akkor megtörténik a bejelentkezés.
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4 Belépés ViCA eszközzel, ViCA aláírók

A ViCA alkalmazás elindítása szükséges, (ahogyan az aláírásnál)
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ViCA alkalmazás (a képen Windows operációsrendszeres változata):

A Rendben gomb megnyomására belépteti a rendszer
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5 Belépés Hardware tokennel, Hardware token aláírók

Az aláíráshoz hasonlóan, itt is be kell gépelni a kijelzett kódot a tokenbe, majd a token által
generált kódot beírni a bejelentkezéshez
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