
 

 

DigiPass GO-6 - Kliento identifikavimo ir dokumentų pasirašymo priemonė 

Tai elektroninis įrenginys, kuris generuoja unikalų 

„Multinet“ patvirtinimui. 

DigiPass GO-6 generuojami identifikavimo kodai

sistemoje „Multinet“. Generuojami identifikavimo kodai 

momento bei konkretaus įrenginio atsitiktinių skaičių generatoriaus

operacijos patvirtinimui, antrą kartą nenaudojama.

DigiPass GO-6 įjungimas: 

� Paspausti ant prietaiso esantį klavišą;

� Perskaityti ekrane 6 –ių ženklų autorizacijos kodą;

� Šį kodą įvesti elektroninės bankininkystės sistemoje 

� Kiekvienas sugeneruotas kodas ekrane matomas 20 s

suvestas per nepilną minutę. 

Įrenginys DigiPass GO-6 vienu metu 

bankininkystės sistemos. 

DigiPass GO-6 tai  analogiškas, bet pigesnis

lentelei. DigiPass GO-6 naudotojams prieinami daug didesni limitai

Išoriškai DigiPass GO-6 įrenginys atrodo kaip raktų pakabukas

Saugokite įrenginį DigiPass saugioje, nepasiekiamoje vietoje ir laikyki

Jei Jūs pametėte arba Jums pavogė DigiPass įrenginį, privalote nedelsiant 

Dėl naujo DigiPass įsigijimo turėtumėte

 

DigiPass GO-6 

Vartotojo instrukcija 

Kliento identifikavimo ir dokumentų pasirašymo priemonė elektroninės bankini

Tai elektroninis įrenginys, kuris generuoja unikalų skaičių kodą. Šis kodas naudojamas kliento vyk

6 generuojami identifikavimo kodai užtikrina reikiamą  saugumą, vykdant operacijas elektroninės bankininkystės 

. Generuojami identifikavimo kodai yra nenuspėjami, nesikartojantys ir

atsitiktinių skaičių generatoriaus. Gauta kodo reikšmė, panaudojus ją identifikavimui ar 

, antrą kartą nenaudojama. 

esantį klavišą; 

ių ženklų autorizacijos kodą; 

elektroninės bankininkystės sistemoje šalia  nuorodos “DigiPass Kodas”; 

Kiekvienas sugeneruotas kodas ekrane matomas 20 sekundžių elektroninės bankininkystės sistemoje 

 

6 vienu metu užtikrina ir aukštus saugumo reikalavimus, ir patogų prisijungimą prie 

, bet pigesnis prietaisas, lyginant su įrenginiu DigiPass 260 ir gerokai saugesnė alternatyva

rieinami daug didesni limitai, nei naudojant kodų lenteles. 

6 įrenginys atrodo kaip raktų pakabukas - lengvas ir paprastas naudojimas. 

, nepasiekiamoje vietoje ir laikykite paslaptyje savo asmeninį PIN

Jei Jūs pametėte arba Jums pavogė DigiPass įrenginį, privalote nedelsiant apie tai pranešti bankui.

turėtumėte kreiptis į banką. 

elektroninės bankininkystės sistemoje „Multinet“. 

skaičių kodą. Šis kodas naudojamas kliento vykdomų operacijų sistemoje 

, vykdant operacijas elektroninės bankininkystės 

antys ir priklauso nuo generavimo 

panaudojus ją identifikavimui ar 

elektroninės bankininkystės sistemoje privalo būti 

ir aukštus saugumo reikalavimus, ir patogų prisijungimą prie elektroninės 

gerokai saugesnė alternatyva kodų 

 

te paslaptyje savo asmeninį PIN kodą. 

pranešti bankui. 

 


