Príručka pre používateľa
OTP tokenu
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1 Určenie
Dokument je určený pre používateľov OTP tokenu na účely autentifikácie (prihlásenia) do
informačného systému registra vylúčených osôb (IS RVO). Dokument popisuje postupy pri používaní
OTP tokenu.

2 Popis OTP tokenu
Za účelom silnej autentifikácie OTP token generuje heslá na jedno použitie. Pri prvom spustení OPT
token vyzve používateľa na nadstavenie nového štvormiestneho PIN kódu. Po prvom zadaní ho
opätovne vyzve na potvrdenie PIN kódu. Ak sa oba zadane PIN kódy zhodujú, zobrazí sa na display
slovíčko SELECT. Následne postupujte podľa bodu 4. V prípade, že bol PIN kód zadaný 4x po sebe
nesprávne, bezpečnostný token sa uzamkne tak, aby ho nebolo možné používať. Na odomknutie
tokenu sa musí následne použiť 8 miestny PUK kód.
1. Displej.
2. Tlačidlo s číslom „1“ sa používa na
generovanie hesla na jedno použitie
prihlásenie sa.
3. Rozšírené funkcie.
4. Numerická klávesnica.

5. Tlačidlo s označením „OK“ slúži na
zapnutie OTP tokenu
6. Tlačidlo pre potvrdenie úkonu.
7. Tlačidlo pre vymazanie zadaných
číslic, ukončenie operácie, alebo
úplné vypnutie tokenu.

PIN kód

Je štvormiestny číselný kód na sprístupnenie funkcií tokenu. PIN kód je tajný. Má ho
vedieť len osoba, ktorej patrí toto zariadenie. Ak je PIN kód zadaný po sebe 4x
nesprávne, token sa uzamkne a na jeho domknutie musí byť použitý 8 miestny číselný
PUK kód.
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PUK kód

Je 8 miestny číselný kód, ktorý slúži na odomknutie EZIO Pico, v prípade ak bol PIN kód
4x po sebe zadaný nesprávne.

Ak sa zobrazuje na displeji v pravom hornom rohu „PIN
LOCKED“, zariadenie bolo uzamknuté z dôvodu zadania
4x po sebe nesprávneho PIN kódu. V prípade, že
nesprávny PIN kód nebol zadaný Vami, kontaktujte
administrátora. Na odomknutie tokenu slúži 8 miestny
PUK kód.

3 Nesprávne zadaný PIN kód – PIN FAIL
Po prvom nesprávne zadanom PIN kóde sa
zobrazí na displeji „FAIL 1“.
Stlačte tlačidlo

a zadajte správny PIN
kód.

Po druhom nesprávne zadanom PIN kóde sa
zobrazí na displeji „FAIL 2“.
Stlačte tlačidlo

a zadajte správny PIN
kód.

Po treťom nesprávne zadanom PIN kóde sa
zobrazí na displeji „FAIL 3“.
Stlačte tlačidlo

a zadajte správny PIN
kód.

Po štvrtom nesprávne zadanom PIN kóde sa
zobrazí na displeji „PIN LOCKED“.
Stlačte tlačidlo
časti 5.

a postupujte podľa

Alebo stlačte

tlačidlo pre vypnutie.
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Po opätovnom zapnutí tokenu sa na displeji
zobrazí „PIN LOCLKED - - - - - - - -“, kedy je
nutné zadať 8 miestny PUK kód. Postupujte
podľa časti 5.

4 Použitie – Autentifikácia
1.

Zapnite OTP token

2.

OTP token je zapnutý a čaká na zadanie PIN
kódu. Zadajte svoj PIN kód.

3.

Displej po zadaní prvej číslice PIN kódu.

4.

Displej po zadaní druhej číslice PIN kódu.

5.

Displej po zadaní tretej číslice PIN kódu.

6.

Displej po zadaní štvrtej číslice PIN kódu.

7.

OTP čaká na požadovaný úkon.
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8.

Zvoľte LOGIN.

9.

Na displeji sa zobrazí heslo na jedno použite.

10.

Stlačte 2x tlačidlo C za účelom vypnutia OTP
tokenu.

5 Odomknutie OTP tokenu
1.

Displej zobrazujúci požiadavku na zadanie 8
miestneho PUK kódu. Zadajte 8 miestny PUK
kód.

2.

Displej po zadaní 8 miestneho PUK kódu
(čísla sú len ilustratívne, kontaktujte
zamestnávateľa pre získanie Vášho PUK
kód).

3.

Potvrďte zadaný PUK kód. V prípade, že
zadaný PUK kód nie je správny zadajte
správny PUK kód, alebo kontaktujte
zamestnávateľa.

4.

Ak bol PUK kód zadaný správne, zobrazí sa
na displeji pokyn na zdanie nového PIN
kódu.

5.

Displej po zadaní prvej číslice nového PIN.
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6.

Displej po zadaní druhej číslice nového PIN.

7.

Displej po zadaní tretej číslice nového PIN.

8.

Displej po zadaní štvrtej číslice nového PIN.
,

9.

Potvrďte zadanie nového PIN kódu.

10.

Po potvrdení zadaného PIN kódu sa na
displeji zobrazí pokyn pre potvrdenie
správnosti zadaného PIN kódu. Zadajte teda
nový PIN kód znova.

11.

Displej po zadaní prvej číslice PIN kódu pre
overenie správnosti zadania nového PIN.

12.

Displej po zadaní druhej číslice PIN kódu pre
overenie správnosti zadania nového PIN.

13.

Displej po zadaní tretej číslice PIN kódu pre
overenie správnosti zadania nového PIN.

14.

Displej po zadaní štvrtej číslice PIN kódu pre
overenie správnosti zadania nového PIN.
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15.

Potvrďte zadný PIN kód pre overenie
správnosti zadania nového PIN.

V prípade, že sa zadané PIN kódy nezhodujú,
zobrazí sa tento displej.
16.
Stlačte

17.

a pokračujte v bode č. 4.

V prípade, že sa zadané PIN kódy zhodujú,
zobrazí sa displej pre voľbu požadovanej
operácie - úkonu. Pokračujte bodom č. 7
v časti 4 „Použitie – Autentifikácia“, alebo
vypnite bezpečnostný token tlačidlom
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