
Guia de início rápido do token de software SecurID

O token do software SecurID e o aplicativo SecurID ajudam você a fazer login com segurança nas contas da sua 
empresa usando um PIN (algo que você sabe) e um código token (algo que você tem). Siga estas três etapas 
para instalar e usar o token de software. 

Etapa 1: Instalar o aplicativo SecurID 

 1. No seu telefone, toque no ícone Apple App Store ou Google Play. 

 2. Procure Token SecurID, que se parece com isto: 

 3. Instale o aplicativo. 

Etapa 2: Importar seu token de software 

 1. Abra o aplicativo SecurID.  

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

Se você já importou um token, pode tocar no ícone + para importar outro e digitalizar o código QR com a 
câmera do telefone. Ou, se o administrador enviar a você um e-mail com um link de URL, toque no link 
ou copie o URL para um navegador ou aplicativo. 

 Agora seu token de software está ativo. Se você precisar definir um PIN, consulte Definir um PIN para o token 
de software SecurID.

Etapa 3: Entrar nas contas da empresa
Use o token de software SecurID para entrar nas contas da sua empresa, no cliente VPN ou no aplicativo. 

 1. Abra o aplicativo SecurID e siga as etapas que correspondem à tela do aplicativo.

 2. Se o seu aplicativo exibir Digitar PIN do SecurID:

 a. Digite seu PIN no aplicativo. Toque em Enviar para ver o passcode. 

 b. No cliente VPN Client ou na janela do aplicativo, digite o passcode, sem espaços.

https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://help.access.securid.com/PT_BR/Content/Production/ngx_t_set_pin_software_token.htm
https://help.access.securid.com/PT_BR/Content/Production/ngx_t_set_pin_software_token.htm


 c. Clique em OK

Se o seu aplicativo for assim:

Digite o seguinte no VPN Client ou na janela do aplicativo:

 a. Se você tiver um PIN, digite o PIN mais o código token do aplicativo, sem espaços.

Se você não precisa de um PIN, digite apenas o código token, sem espaços.

 b. Clique em OK.
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