Konfiguracja aplikacji Google Authenticator na FutureNet.club
Google Authenticator generuje kody do weryfikacji dwuetapowej na Twoim telefonie
aby zabezpieczyć Twoje konto przed kradzieżą, dodając kolejną warstwę ochrony.

Zaloguj się na swoje konto FutureNet.club a następnie wejdź w poniższy link:
https://futurenet.club/business/otp
Powinna się wyświetlić strona podobna do tej poniżej

Na rysunku widać trzy strzałki:
1. Linki z których można ściągnąć aplikację Google Authenticator na telefon komórkowy:
Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Jeśli nie posiadasz telefonu z jednym z powyższych systemów operacyjnych, możesz również
ściągnąć rozszerzenie do przeglądarki
Google Chrome

i ustawić Google Authenticator korzystając
wyłącznie ze swojego komputera.
2. Nazwa konta, klucz i kod QR
Prosimy o zapisanie i zachowanie gdzieś klucza konta (Account Key), gdyż może się on przydać w
przyszłości w przypadku utracenia dostępu do telefonu.
3. Miejsce, w którym trzeba będzie wpisać kod z aplikacji Google Authenticator
Później, po wpisaniu prawidłowego kodu nie będzie można już uzyskać dostępu do tej strony.

W tym poradniku zostanie przedstawiona aplikacja na system Android, ale wszystkie inne są bardzo podobne.

1. Zainstaluj i otwórz aplikację Google Authenticator. Jeśli to będzie pierwsze uruchomienie aplikacji, to
prawdopodobnie od razu będzie widoczny ekran z punktu trzeciego. Jeśli nie, to proszę nacisnąć na
trzy kropki w prawym górnym rogu.

2. Wybierz “Set up account” z rozwijanego menu.

3. Aplikację można skonfigurować na dwa sposoby. Skanując kod QR ze strony wszystko doda się
automatycznie, jednak w tym poradniku dodamy go manualnie. Proszę nacisnąć na “Enter key
provided”

4. Przepisz swoją nazwę konta i klucz, który znajduje się na stronie FutureNet (zaznaczone zieloną
strzałką na pierwszym obrazku), wybierz w rozwijanym menu “Na bazie czasu” i kliknij DODAJ.

5. Jeśli wpiszesz poprawnie nazwę użytkownika i kod, to na ekranie głównym aplikacji pojawi się
sześciocyfrowy kod. Zmienia się on co 30 sekund i za każdym razem, gdy trzeba będzie go wpisać
gdzieś na stronie FutureNet trzeba otworzyć aplikację i wpisać ten aktualny.

6. Po tym należy wrócić na stronę FutureNet i wpisać na dole kod z aplikacji w miejsce zaznaczone na
obrazku niebieską strzałką. Po kliknięciu “Check” zostanie przypisany do Twojego konta.
Jeśli masz pewność, że wszystko zostalo zrobione poprawnie, a pojawia się wiadomość o tym, że kod
nie jest poprawny, to prosimy o sprawdzenie poradnika na temat k
orekcji czasu
w aplikacji

7. Po prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji Google Authenticator można konto ustawić tak, aby te
sześciocyfrowe kody z aplikacji były wymagane za każdym razem podczas logowania. Jest to opcja
dowolna, ale bardzo pomaga w zabezpieczeniu konta.

