MyNet
Navodilo za uporabo generatorja enkratnih gesel
1. Določanje številke PIN pred prvo uporabo generatorja enkratnih gesel
 Vključite generator enkratnih gesel s pritiskom na tipko OK ( ). Na zaslonu se izpiše napis VNESI PIN
( VNESI PIN ).
 Vnesite inicialno številko PIN generatorja enkratnih gesel. Gre za kombinacijo številk, ki ste jo prejeli
ločeno po pošti, v vašo spletno banko ali pa ste jo osebno prevzeli v naši poslovni enoti. Vnos PIN
številke je zakrit, zato se namesto številk na ekranu za vsako vneseno številko izpiše znak # ( # # # # ).
Opomba:
Če pomotoma vnesete napačno inicialno številko PIN, se na zaslonu generatorja enkratnih gesel izpiše napis NAPAKA in
generator se izklopi. Za nadaljevanje postopka pritisnite tipko OK, počakajte trenutek in znova poskusite z vnosom inicialne številke
PIN.

 Po uspešnem vnosu inicialne številke PIN se na zaslonu pojavi napis NOVI PIN ( NOVI PIN ). Določite
in vnesite štirimestno številko PIN, ki jo želite uporabljati pri nadaljnji uporabi generatorja enkratnih gesel.
Vnos potrdite s tipko OK ( ).
Opomba:
Številka PIN ne sme predstavljati enostavnih in ugotovljivih kombinacij (npr. 1234 ali 4444). Takšno geslo generator zavrne in na
zaslonu se izpiše napis NAPAKA.

 Vnos številke PIN je zakrit, zaradi preverjanja pa jo je treba vnesti ponovno, ko se izpiše napis POTRDI
PIN ( POTRDI PIN ). Ponovno vpišite številko PIN. Vnos potrdite s tipko OK ( ). Pri pravilni potrditvi številke
PIN se na zaslonu za trenutek izpiše napis KONCANO (
). Za tem se na zaslonu prikaže napis
IZBERI AP. ( IZBERI AP. ). Generator je nato pripravljen za uporabo.
2. Uporaba generatorja enkratnih gesel za vstop v spletno banko MyNet
Na vstopni strani za spletno banko MyNet v polje »Uporabniško ime« vpišite svoje uporabniško ime, v
polje »Enkratno geslo« pa vnesite geslo, ki ga s svojim generatorjem enkratnih gesel generirate po
naslednjem postopku:
 Vključite generator enkratnih gesel s pritiskom na tipko OK ( ). Za trenutek se izpiše napis VNESI PIN
( VNESI PIN ).
 V generator vpišite izbrano številko PIN (
).
Opomba:
Če pomotoma vnesete napačno številko PIN, se na zaslonu generatorja enkratnih gesel izpiše napis NAPAKA in generator se bo
izklopil. Za nadaljevanje postopka pritisnite tipko OK, počakajte trenutek in znova vnesite številko PIN. Po vnosu šestih napačnih
številk PIN se na zaslonu izpiše ZAKLENJENA. Če se vaš generator zaradi napačnih vnosov PIN številke zaklene, se oglasite v
eni od poslovalnic, kontaktirajte banko ali ga na banko pošljite po pošti.

 Po pravilnem vnosu številke PIN se na zaslonu pojavi napis IZBERI AP. ( IZBERI AP. ).
 Na številčnici izberite številko 1.
 Na zaslonu se bo prikazalo enkratno številsko geslo, ki ga vnesite v polje »Enkratno geslo«.
S klikom na gumb prijava boste vstopili v spletno banko MyNet.
3. Uporaba generatorja enkratnih gesel za potrjevanje nalogov in naročil znotraj spletne banke MyNet
 Vključite generator enkratnih gesel s pritiskom na tipko OK ( ). Za trenutek se izpiše napis VNESI PIN
( VNESI PIN ).
 V generator vpišite izbrano številko PIN številko (
).
Opomba:
Če pomotoma vnesete napačno številko PIN, se na zaslonu generatorja enkratnih gesel izpiše NAPAKA in generator se izklopi.
Za nadaljevanje postopka pritisnite tipko OK, počakajte trenutek in znova poskusite z vnosom številke PIN. Po vnosu šestih
napačnih številk PIN se na zaslonu izpiše ZAKLENJENA. Postopek za ponovno aktivacijo je opisan v 5. točki (Zaklenjen generator
enkratnih gesel).

 Po pravilnem vnosu številke PIN se na zaslonu pojavi napis IZBERI AP. (
 Na številčnici izberite številko 2.
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IZBERI AP.

).

 V generator enkratnih gesel s pomočjo številčnice vnesite kodo, ki se bo izpisala na računalniškem zaslonu,
in vnos potrdite s tipko OK ( ).
 Na zaslonu se bo prikazalo enkratno številsko geslo, ki ga uporabite za potrditev naloga oz. zahtevka.

4. Zamenjava številke PIN
Svojo številko PIN generatorja enkratnih gesel lahko spremenite kadar koli.
 Po vnosu stare številke PIN in pritisku na tipko MENU () se pojavi napis SPRE.PINA ( SPRE. PINA ).
 Pritisnite tipko OK ( ). Prikaže se napis NOVI PIN (
).
 Vnesite štirimestno številko PIN, ki jo želite uporabljati ob nadaljnji uporabi generatorja enkratnih gesel.
Vnos potrdite s tipko OK ( ).
Opomba:
Številka PIN ne sme predstavljati enostavnih in ugotovljivih kombinacij (npr. 1234 ali 4444). Takšno geslo generator zavrne in
na zaslonu se izpiše napis NAPAKA. Prav tako ne smete ponoviti svoje stare številke PIN. Če ste se pri vnosu svoje nove
številke PIN zmotili, morate celoten postopek zamenjave osebnega gesla ponoviti.

 Na zaslonu se prikaže napis POTRDI PIN (
). Zaradi preverjanja ponovno vnesite novo izbrano
številko PIN.
 Po pravilnem vnosu številke PIN se na ekranu izpiše napis KONCANO (
).

5. Zamenjava baterije
V primeru prazne baterije vas generator enkratnih gesel na to opozori s prikazom ikone baterije na zaslonu.
Svetujemo vam, da si baterijo tipa CR 2032 Lithium že predhodno priskrbite pri urarju ali v bolje založeni trgovini,
saj jo je treba po prikazu opozorila zamenjati v najkrajšem možnem času.

6. Zaklenjen generator enkratnih gesel
Če ste napačno številko PIN vnesli šestkrat zaporedoma, se generator enkratnih gesel samodejno zaklene in
nadaljnja uporaba ni več mogoča. Na zaslonu se izpiše napis ZAKLENJENA (
). Za informacije o
postopku odklepanja generatorja enkratnih gesel pokličite banko na telefonsko številko +386 (0) 1 589 57 00,
generator osebno dostavite v najbližjo poslovalnico ali ga na banko pošljite po pošti.
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