Inloggen en programmeren van een Somtoday token m.b.v. een smartphone (Android).

FT Authenticator is een Android app (dus niet geschikt voor Iphone) die gebruikt kan worden om in te loggen in
Somtoday. Deze app kan ook gebruikt worden om de Somtoday token (kaart) te programmeren en te voorzien
van de juiste codes (seeds). De app: FT Authenticator kan worden gedownload in de Google Playstore.
Zodra de FT Authenticator app op je telefoon staat zet dan ook NFC en betaling aan. Dit kun je op je
smartphone vinden onder Instellingen. NFC staat voor Near Field Communication.
Inloggen in Somtoday via een smartphone (Android).
Inloggen kan dus met een softtoken via een gekoppelde smartphone of met een hardtoken (de somtoday
kaart). Indien er via de telefoon op somtoday wordt ingelogd middels een softtoken, is er dus altijd de
gekoppelde smartphone (met NFC) nodig om in te loggen in Somtoday. Klik in de FT app op + (rechts bovenin),
scan de QR code die in het Somtoday inlogscherm staat, en volg daarna de instructies op je telefoon.
Vervolgens komt de inlognaam en code tevoorschijn. Met deze code kun je gedurende 30 seconden inloggen in
Somtoday, daarna komt er weer een nieuwe code.
Via de FT app een hardtoken programmeren
Wil je een hardtoken (kaart) gebruiken om in te loggen in Somtoday dan moet deze eerst geprogrammeerd
worden. Dat kan met een speciale reader, maar ook via de FT authenticator app. Voer de acties uit die in de
vorige alinea beschreven zijn. Let op: druk nu eerst op de aan knop van de token (rechtsonder) en houdt de
token vervolgens achter de telefoon. Door een trilling of piepje weet je dat de telefoon de kaart d.m.v. NFC
herkend. Klik op de drie blauwe stippen die achter de code staan, klik op burn en volg de instructies. Nu
worden de codes op de kaart geprogrammeerd.
Na de succes melding in de FT app en de bevestiging met OK is de token klaar om ermee in te loggen in
Somtoday. De token genereerd steeds nieuwe inlogcodes. Na het invoeren van je naam en wachtwoord in
Somtoday moet je nu ook de code van de token overnemen om op een veilige manier toegang te verkrijgen.
Op deze manier heb je dus geen smartphone meer nodig maar gebruik je voor het inloggen altijd de token.

Zie ook onze instructievideo op deze site.

