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Instrukcja konfiguracji EBO-Token

1. Aby dodać jako metodę autoryzacji kody jednorazowe generowanie za pomocą aplikacji
„EBO-Token” na urządzeniu mobilnym, należy zalogować się do systemu EBO, wejść
w „Ustawienia”, a następnie w menu „Metody autoryzacji”.

2. Po użyciu przycisku „Konfiguruj token”, wyświetlony zostanie ekran z informacją z jakich
sklepów można ściągnąć aplikację ”EBO Token” na urządzenie mobilne.
3. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji „EBO Token” na urządzeniu mobilnym, należy przejść do
konfiguracji tokena. W tym celu używamy przycisku „Konfiguruj Token”.

4. Pojawi się okno z konfiguracją tokena. Klucz główny należy wpisać do aplikacji „EBO Token”
lub go zeskanować kod QR za pomocą aparatu. Po przepisaniu klucza głównego w aplikacji
„EBO token” na urządzeniu mobilnym trzeba będzie podać kod odpowiedzi wygenerowany z
tokena.

5. Uruchamiamy aplikację „EBO Token” na urządzeniu mobilnym.

Wybieramy „Dalej”

Wprowadzamy hasło do
tokena, a następnie je
powtarzamy (min. 6
znaków). Kontynuujemy
poprzez wybranie „Dalej”

W kolejnym kroku musimy
przepisać lub zeskanować
klucz główny z systemu
bankowości elektronicznej
EBO (klucz z pkt. 4
instrukcji) do tokena i użyć
przycisk „Dalej”. Zostanie
wygenerowany kod
odpowiedzi.

6. W
bankowości internetowej EBO
„Sprawdź”, a następnie „Dalej”.

podajemy

kod

odpowiedzi,

naciskamy

przycisk

7. Po przepisaniu kodu odpowiedzi z tokena w bankowości internetowej EBO, zaznaczmy
„Zrobione” i kolejny raz wybieramy „Dalej”

8. Na urządzeniu mobilnym kończymy konfigurowanie tokena.

Token został skonfigurowany. Co 30 sekund generuje nowy kod autoryzacyjny. Kodem
autoryzacyjnym należy aktywować token w bankowości internetowej EBO.

9. W bankowości internetowej EBO należy przepisać kod autoryzacyjny generowany na urządzeniu
mobilnym i wybrać przycisk „Podpisz i Przekaż”.

10. Po wpisaniu poprawnego kodu autoryzacyjnego zostaniemy poinformowaniu o pomyślnym
zakończeniu procesu aktywacji tokena.

11. Po pozytywnym zakończeniu aktywacji tokena, będzie możliwość przypisania rachunków,
które będą obsługiwane przez nowo skonfigurowaną metodę autoryzacji. Celem zmiany Karty
kodów na Token wybieramy „Edytuj”

Następnie odznaczamy rachunki, które są obsługiwane przez metodę autoryzacji „Karta kodów”
i zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.

Wybieramy „Edytuj” i zaznaczamy rachunki, które będą obsługiwane przez metodę autoryzacji
„Token” i zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.

Wybieramy „Dalej” i postępujemy zgodnie z podpowiedziami systemu.

