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 ID de vinculação por e-mail
istrador pode solicitar seu ID de vinculação antes 
 o token.
ispositivo, inicie o aplicativo Token.
e em Info (i). A tela Informações é exibida.
ampo ID de vinculação, toque no ícone do 
lope. Um e-mail que contém o ID de vinculação 
rto.
ampo Para, digite o endereço do administrador.
e o e-mail.

 o aplicativo
iar o aplicativo, toque no ícone Token. Conforme 
 na figura a seguir, o aplicativo pede que você 
 contato com o administrador para solicitar um 
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dução
icativo RSA SecurID Software Token é um software 
tenticação que transforma seu dispositivo iOS em 
ispositivo de autenticação RSA SecurID.
icativo, quando fornecido com um token de 
are, permite que você verifique sua identidade, 
ça a autenticação, para o VPN client e para outros 
sos de rede confidenciais com OTPs (One-time 
ords, senhas de uso único) geradas em seu 

sitivo. 

o obter sua senha de uso único com 
en habilitado por PIN
almente, você recebe um token que exige um PIN, 
ê cria seu PIN durante sua primeira autenticação 
o RSA SecurID. Se você ainda não tiver criado 
IN, consulte “Definindo um PIN” antes de tentar 
ticar. Quando você inicia o aplicativo Token, ele 
ta se o token exige um PIN e exibe a tela associada 
o de token habilitado por PIN que foi emitido.
ela Digitar PIN. Se a tela Digitar PIN for exibida, 
gite seu PIN e toque no botão Enter. O aplicativo 
ibe um passcode, que é seu PIN combinado com 
tokencode atual. O passcode é sua senha de 
o único.

ela Tokencode. Se a tela Tokencode for exibida, não 
gite nada no aplicativo Token. Em vez disso, digite 
u PIN no recurso protegido. Ao lado de seu PIN, 
gite o tokencode atual. Essa combinação é sua senha 
 uso único.

o obter sua senha de uso único com 
en sem PIN
dministrador de TI ou do Help Desk pode emitir 
ken que não exija um PIN. Quando você inicia 

icativo Token, ele exibe a tela Tokencode. 
encode atual é sua senha de uso único.

Instalando o aplicativo
Você pode usar qualquer um dos métodos a seguir para 
instalar o aplicativo:
• Instale o aplicativo diretamente em seu dispositivo 

da App Store. 
• Inicie a App Store no iTunes, faça download do 

aplicativo no computador e, em seguida, sincronize-o 
com seu dispositivo.

Instalar o aplicativo diretamente no dispositivo
1. Toque no ícone App Store no seu dispositivo.
2. Toque em Pesquisar e digite as palavras-chave 

RSA SecurID Token.
3. Selecione Token do software RSA SecurID.
4. Toque em Instalar.
5. Se solicitado, digite seu ID Apple ou as credenciais 

da conta do iTunes.
O dispositivo volta para a tela inicial. Uma barra de 
progresso é exibida conforme o aplicativo é baixado. 
Quando o download for concluído, o ícone do 
aplicativo será exibido por completo.

Instalar o aplicativo com o iTunes
1. Conecte seu dispositivo a uma porta USB no 

computador.
2. Inicie a App Store no iTunes.
3. No campo Pesquisar, digite RSA SecurID Token. 
4. Faça download do aplicativo em seu computador.
5. Se solicitado, faça a autenticação com seu ID Apple 

ou com as credenciais da conta do iTunes.
6. Instrua o iTunes para sincronizar o aplicativo 

em seu dispositivo e aplicar as alterações.
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licitado, digite a senha do arquivo de token no 
o e toque em OK.

oken é importado, e o aplicativo é iniciado.
is que o token for importado, exclua o e-mail 
o anexo de arquivo de token. 
r um token de software — toque no 
k do e-mail
fique-se de ter uma conexão de rede em seu 
sitivo.

plicativo de e-mail, abra o e-mail e toque 
erlink que importará seu token.

licitado, informe o código de ativação ou a senha 
ken e toque em OK. Neste exemplo, o usuário 
 fornecer o código de ativação.

cê tiver que aceitar um certificado do site, toque 
ceitar. Seu token é importado, e o aplicativo 
iado.
is que seu token for importado, exclua o e-mail 
o hiperlink que contém as informações de token.
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: Você deve instalar um token antes de usar 
icativo para gerar senhas de uso único.

ortando um token de software
eu aplicativo de e-mail para importar um token de 
are em seu dispositivo. Seu administrador deve 
 qual dos métodos disponíveis deve ser usado.

portar seu token, talvez seja necessário especificar 
ações adicionais de segurança para concluir 

cesso. Se esse for o caso, o administrador deve 
rnecido a você:
m código de ativação de uso único que ativa o token 
e foi emitido

ma senha que habilita o token que você foi emitido 

Importar um token de software — anexo 
de e-mail
1. Certifique-se de ter uma conexão de rede em seu 

dispositivo.
2. No aplicativo de e-mail, abra o e-mail que contém 

o anexo de arquivo de token.

3. Toque no anexo de e-mail. 
4. Toque em Copiar para token.
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r o aplicativo Token, você verá uma tela Digitar 
m tokencode, dependendo do tipo de token de 
 que foi emitido. 
 o aplicativo Token e deixe-o aberto.

 um dos seguintes procedimentos:
e a tela Digitar PIN for exibida, consulte o tópico 
 seguir “Defina um PIN — tela Digitar PIN.”
e um tokencode for exibido, consulte 
Definir um PIN — tela Tokencode.”
dimentos a seguir usam um VPN client como um 
 do recurso que exige a verificação de identidade 
conceder acesso a você.

um PIN — tela Digitar PIN
omputador, conectar-se ao VPN client. 
me seu nome de usuário e mantenha a tela 
xão de VPN aberta. 
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rtar um token de software — informar link
e um link se você não conseguir importar um token 
do em um link de URL do e-mail.
o aplicativo de e-mail, abra o e-mail e copie 
hiperlink. 

o aplicativo Token, toque em  > Informar link.
igite ou cole o link que seu administrador enviou 
você. O link começa com com.rsa.securid://.
lique em Enviar.
e solicitado, informe o código de ativação ou a senha 
 token e toque em OK. Neste exemplo, o usuário 
ve fornecer o código de ativação.

e você tiver que aceitar um certificado do site, toque 
 Aceitar. Seu token é importado, e o aplicativo 

iniciado.
epois que seu token for importado, exclua o e-mail 
m o hiperlink que contém as informações de token.

rtar um token de software — código QR
onecte-se ao Self-Service Console.
lique em Ativar seu token.
oque no ícone Código QR.

4. Siga as instruções.

Seu token é importado.

Definindo um PIN
Se o administrador de TI ou do Help Desk tiver indicado 
que um PIN será necessário para a autenticação, de 
acordo com as instruções nesta seção.

Obs.: Se tiver usado o Self-Service Console para criar um 
PIN, consulte “Autenticar para recursos protegidos.”

Antes d
Ao inicia
PIN ou u
software
1. Inicie
2. Faça

• S
a

• S
“

Os proce
exemplo
antes de 

Defina 
1. No c
2. Infor

Cone



Iní

4  

3. N
br
pa

e o PIN criado recentemente e, em seguida, 
 em Enter (➞).
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o dispositivo, deixe o campo Digitar PIN em 
anco e, em seguida, toque em Enter (➞) ou deslize 
ra a esquerda.

4. Leia o tokencode do seu dispositivo. 

5. Na tela Conexão do VPN client, no campo Passcode, 
digite o tokencode exibido em seu dispositivo, sem 
espaços, e clique em OK. Neste exemplo, você 
especificaria 29452041.
Você deverá criar um PIN. Seu PIN deve conter de 
quatro a oito dígitos e não pode começar com zero. 
Memorize seu PIN.

6. Digite e confirme seu novo PIN. 
Você deverá digitar um passcode. 

7. Toque em < PIN ou deslize para a direita para 
retornar à tela Digitar PIN. 

8. Digit
toque
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 para a tela Conexão do VPN client. No campo 
code, digite o PIN criado recentemente, seguido 
iatamente pelo próximo código que é exibido em 
ispositivo, sem espaços. Clique em OK.

ticar para recursos protegidos
ocedimento a seguir para fazer a autenticação 
rsos protegidos. No procedimento de amostra 
 o recurso é um aplicativo VPN client que reside 
utador.
omputador, conectar-se ao aplicativo VPN client. 
me seu nome de usuário e mantenha a tela 
xão de VPN client aberta.
ispositivo, inicie o aplicativo Token. 
 um dos seguintes procedimentos: 
e o dispositivo exibir uma solicitação de PIN, 
igite seu PIN e toque em Enter. O dispositivo 
xibe um passcode. Digite o passcode do RSA 
ecurID Software Token no aplicativo VPN 
lient, sem espaços.
e o dispositivo exibir um tokencode, digite seu 
IN no aplicativo VPN client e, em seguida, digite 
 tokencode à direita do PIN, sem espaços.
e seu token não exigir um PIN, no campo 
asscode do VPN client, digite o tokencode 
xibido em seu dispositivo, sem espaços. 

: Você pode usar o botão Copiar para copiar 
igo tokencode, se você estiver fazendo 

enticação em uma VPN ou em outro recurso 
gido que reside em seu dispositivo.
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eia o passcode do seu dispositivo.

a tela Conexão do VPN client, no campo Passcode, 
gite o passcode, sem espaços. Clique em OK.

ir um PIN — tela Tokencode
o computador, conectar-se ao VPN client. 
igite seu nome de usuário.
o campo Passcode, digite o tokencode exibido em 
u dispositivo, sem espaços, e clique em OK. 

Obs.: Você pode usar o botão Copiar para copiar 
o código tokencode, se você estiver fazendo 
a autenticação em uma VPN ou em outro recurso 
protegido que reside em seu dispositivo.

Você deverá criar um PIN. O PIN deve conter 
de quatro a oito caracteres. Memorize seu PIN.

4. Digite e confirme seu novo PIN. 
Você deverá digitar um passcode. 

5. Em seu dispositivo, toque em > (Próximo código) 
ou deslize para a esquerda. 
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lique em OK.

bs.: Se o código exibido no dispositivo mudar antes 
 você digitá-lo no computador, digite o próximo 
digo para concluir a conexão. 

enticar com o próximo tokencode
 procedimento a seguir durante a autenticação em 
curso protegido que solicita o próximo tokencode.
uando o recurso protegido no qual está fazendo 
autenticação solicitar o próximo tokencode, 
lte para o aplicativo Token no dispositivo.

oque em > (próximo código) ou deslize para 
esquerda para exibir o próximo tokencode.
o recurso protegido, digite o tokencode exibido 
lo aplicativo Token.

ight © 2009-2018 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights 
ved.
e revisão: Janeiro de 2018
ado no Brasil.


