
Guia de início rápido do aplicativo Authenticator 4.2 para iOS e

O Authenticator 4.2 para iOS e Android substitui as versões anteriores do SecurID Authenticator e do aplicativo 
SecurID para iOS e Android. Ele combina a funcionalidade do aplicativo RSA SecurID Authenticate e do token 
de software SecurID em um autenticador conveniente que você pode usar para fazer login com segurança nas 
credenciais da organização. Ele permite que você acesse suas credenciais OTP do SecurID, bem como use a 
autenticação baseada em vários fatores gerenciada na nuvem a partir de um único aplicativo.

Itens necessários

Dispositivos:

l Um dispositivo móvel onde você instalará o aplicativo. O dispositivo deve ter iOS versão 13 ou posterior
ou Android versão 9 ou posterior.

l Um computador ou outro dispositivo móvel a partir do qual você pode acessar um portal de
autoatendimento, se exigido por sua organização.

Seu administrador fornecerá informações que podem incluir qualquer uma das seguintes:

l Uma URL para o portal de autoatendimento da sua organização ou para o My Page do SecurID com
instruções para registrar o aplicativo, incluindo um novo Código de Registro, URL ou Código QR para
cada credencial.

l Informações para importar uma credencial OTP do SecurID usando leitura de código QR, link de URL ou
anexo de e-mail e uma senha, se necessário.

Se você já possui credenciais instaladas no aplicativo Software Token ou no aplicativo SecurID em seu
dispositivo móvel, elas estarão perfeitamente disponíveis no Authenticator. As credenciais do aplicativo RSA
Authenticate também podem ser migradas para o aplicativo SecurID Authenticator.

Etapa 1: Verificar seu dispositivo móvel

Siga as instruções para seu sistema operacional.

Apple iOS  Android

Confirme se o seu dispositivo está executando
iOS 13 ou superior.

1. Abra as Configurações do seu
dispositivo.

2. Toque em Geral, seguido por Sobre.

O número da versão é mostrado como Versão do
software ou Versão.

Confirme se o seu dispositivo está executando a versão
Android 9.0 ou superior.

1. Abra as Configurações do seu dispositivo:

2. Na parte inferior, toque em Sobre para ver sua
versão.



Etapa 2: Instalar o aplicativo Authenticator

1. No seu dispositivo, vá para a Apple App Store ou o Google Play.

2. Procure por SecurID Authenticator. O ícone se parece com:

3. Instale o aplicativo.

Etapa 3: Importar a credencial OTP do SecurID

Execute esta etapa se desejar importar a nova credencial OTP do SecurID. Se não quiser, passe para a Etapa 5:
Registrar o aplicativo Authenticator para autenticação baseada em vários fatores na página seguinte.

Você pode importar uma credencial OTP do SecurID digitalizando um código QR, tocando em um link de e-mail
ou abrindo um anexo de arquivo de um e-mail. Seu administrador informa a você o método que você pode usar.

1. Abra o aplicativo Authenticator.

2. Toque em Introdução na tela de boas-vindas e siga as instruções.

Toque no sinal de mais (+) no canto superior direito do aplicativo para começar.

Sua credencial OTP do SecurID agora está ativa.

Para obter mais detalhes, consulte Importar uma credencial OTP do SecurID.

Seu administrador informará se você precisa definir um PIN. Para obter instruções, consulte Definir um PIN para
a credencial OTP do software SecurID.

Etapa 4: Fazer login nas contas da organização

Use sua credencial OTP do SecurID para fazer login nas contas da sua organização, no cliente VPN ou nos
aplicativos.

1. Abra o aplicativo Authenticator.

2. Sua organização pode exigir que você digite um PIN no aplicativo ou em seu aplicativo protegido. Realize
as etapas apropriadas.
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https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Import
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Set
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Set


a. Verifique se a sua credencial exibe Digitar PIN como mostrado aqui:

b. Em caso afirmativo, digite o PIN e toque em Enviar.

O novo passcode é exibido:

c. Abra o VPN client ou a janela do aplicativo e digite o passcode sem espaços.

d. Clique em OK para concluir a autenticação.

Se o aplicativo exibir apenas a OTP, seu aplicativo será semelhante a este exemplo:

Execute estas etapas no VPN client ou na janela do aplicativo:

a. Se você tiver um PIN, digite o PIN seguido da credencial OTP do SecurID do aplicativo, sem
espaços.

Se a sua empresa não exige um PIN, digite apenas a credencial OTP do SecurID, sem espaços.

b. Clique em OK para concluir a autenticação.

Etapa 5: Registrar o aplicativo Authenticator para autenticação
baseada em vários fatores

O aplicativo Authenticator ajuda você a acessar os recursos protegidos da sua organização fornecendo
autenticação baseada em vários fatores, que inclui Aprovar, Autenticar OTP e Biometria. Se você desejar usar
esses métodos de autenticação, deverá registrar seu dispositivo.

Sua organização envia a você um link para o portal de autoatendimento ou o My Page.
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My Page do SecurID
Portal de autoatendimento fornecido pela

organização

1. Em um segundo telefone ou computador onde o
aplicativo não está instalado, abra um
navegador e acesse o portal usando o link
fornecido pelo seu administrador.

2. Faça login no My Page do SecurID.

3. Se o aplicativo RSA Authenticate estiver listado
atualmente como registrado, você deverá
primeiro cancelar o registro clicando no ícone
da lixeira.

4. Clique em Selecionar um autenticador,
selecione o aplicativo SecurID Authenticator
na lista e clique em Registrar.

Toque no sinal de mais (+) no canto superior
direito do aplicativo.

5. Siga os prompts para concluir o registro.

6. Teste a autenticação.

1. Em outro telefone ou computador onde o
aplicativo não está instalado, abra um
navegador e acesse o portal usando o link
fornecido pelo seu administrador.

2. Siga as instruções de registro de sua empresa.

3. Teste a autenticação.

Quer saber mais?

Consulte a ajuda on-line disponível no aplicativo Authenticator para obter mais informações sobre como usá-lo.
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