Керівництво щодо
багатофакторної автентифікації
Як встановити та використовувати багатофакторну автентифікацію для українських
користувачів RBP

1. Реєстрація користувача мережі на RBP
Будь ласка, надішліть свої реєстраційні документи на адресу rbp@fgsz.hu. На основі них ви
отримаєте файл у *.cer форматі, щоб мати можливість завершити реєстрацію компанії на
загальнодоступному веб-сайті RBP.
Будь ласка, відвідайте наступну URL-адресу та зареєструйте обліковий запис для порталу RBP:
https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu/#register.

Під час входу в цей обліковий запис відвідайте наступну URL-адресу:
https://ipnew.rbp.eu/rbp.eu/index.aspx#AfterLogin та натисніть на реєстраційну іконку RBP:

Коли ви починаєте реєстрацію, будь ласка, завантажте отриманий файл формату *.cer у "certificate
file", як показано нижче:

На основі правильно та повністю заповнених реєстраційних полів ви отримаєте свої дані для входу
(User ID та початковий пароль) для всіх вказаних вами користувачів.
З міркувань безпеки ви можете змінити свій початковий пароль через 24 години після його
отримання. Пізніше ви можете змінювати його лише раз на кожні 24 години відповідно до глави 4
цього документа.
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2. Увімкнення багатофакторної автентифікації
Щоб увімкнути багатофакторну автентифікацію, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче
керівництв. Для цього ваш мобільний телефон повинен мати активне підключення до
Інтернету.
НА СМАРТФОНІ
В якості першого кроку вам потрібно завантажити „RSA SecureID
Software Token” на смартфон з Appstore/Playstore. Будь ласка, не
забудьте вибрати правильну програму! (НЕ „RSA SecureID
Authenticate“, див. Малюнок).
Потрібен Android 6.0 та новішої версії або iOS 10.0 або новішої
версії. Сумісний з iPhone, iPad та iPod touch.
Потім
відкрийте
наступний
https://vpn2.fgsz.hu:7004/console-selfservice/SelfService.do

веб-сайт

на

своєму

Введіть User ID, який FGSZ надав вам раніше у кроці 1. Потім натисніть кнопку «ОК».

Після введення пароля та натисніть „Увійти”/Log On.
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ПК:

Після входу у систему виберіть „запит на новий токен”/request a new token та натисніть на
нього.

Виберіть правильний тип смартфона, який ви використовуєте (iOS або Android). Ви можете
надіслати запит, натиснувши на кнопку «Надіслати»/Submit.

Адміністраторам FGSZ потрібно прийняти цю заявку. Заявки приймаються лише в робочі дні, і це
може зайняти до 1-2 робочих днів.
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Ви можете перевірити процедуру приймання будь-коли, просто знову відкрийте вищевказане
посилання.

If you can see the „Activate Your Token” the account is accepted. Please click on this.
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Після цього кроку у новому вікні з’явиться QR-код.
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НА СМАРТФОНІ
Відкрийте додаток RSA для смартфонів, який ви встановили раніше, і скануйте цей QR-код за
допомогою додатку. Виберіть іконку «+» у нижній лівій частині. Потім натисніть „Сканувати QRкод”/Scan QR Code.

На цьому кроці процедура багатофакторної автентифікації завершена.
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3. Вхід до RBP за допомогою багатофакторної автентифікації
Відкрийте нове приватне вікно у своєму браузері та перейдіть до вибраної URL-адреси. Ви можете
відкрити приватне/анонімне вікно в Chrome та Edge в операційних системах Windows або Linux,
використовуючи комбінацію клавіш “Ctrl+Shift+n” або в операційних системах Mac клавішу
“⌘+Shift+n”.
URL для RBP у тестовому режимі: https://ipnew.test.fgsz.hu/Fgsz.Klp.Web.UAT/
URL для RBP у продуктивному режимі: https://ipnew.fgsz.hu/Fgsz.Klp.Web

Будь ласка, оберіть «Active Directory»:

Введіть свій User ID (у такому форматі: User ID @fgsz.intra.dom) вгорі та пароль нижче, а потім
натисніть кнопку «Enter» або натисніть на “Bejelentkezés”.
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Друга автентифікація - це SecurID Access. Виберіть це і натисніть на нього.

Система запитуватиме 6-значний пароль.

НА СМАРТФОНІ
Для цього ваш мобільний телефон повинен мати активне підключення до Інтернету.
Увійдіть у додаток для смартфонів RSA. Ви можете знайти свій пароль у цьому додатку.
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Введіть цей код та натисніть кнопку «Надіслати»/Submit.
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4. Зміна вашого пароля
З міркувань безпеки ви можете змінити свій початковий пароль через 24 години після його
отримання. Пізніше ви можете змінювати його лише раз на кожні 24 години.
URL-адреса для скидання пароля: https://sts.fgsz.hu/adfs/portal/updatepassword
Відкрийте її та введіть:
-

ваш User ID у наступному форматі: userID@fgsz.intra.dom,
ваш поточний пароль,
новий пароль,
введіть новий пароль ще раз.

Потім натисніть на “Küldés.”
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