Uppsetning á tveggja þátta auðkenningu
Leið 1 – Uppsetning með SMS
1. Skráðu þig inn á https://aka.ms/mfasetup - Betra
er að framkvæma þetta í tölvu heldur en síma.
2. Skráðu inn SAk netfangið þitt og svo lykilorð
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1. Þegar þú hefur sett inn netfang og lykilorð
færðu þennan glugga og velur þar “next”.
2. Veldu “I want to set up a different method”.
Þá birtist gluggi þar sem þú velur “Phone”.
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3. Hérna velur þú “Iceland (+354)”
úr fellilistanum og skrifar svo inn
símanúmerið þitt
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4. Þú færð sendan kóða í símann
sem þú þarft að slá inn til að
staðfesta að þetta sé rétt
símanúmer. Eftir það er
skráningu lokið og þú getur farið
að nota tveggja þátta
auðkenningu

Leið 2 – Uppsetning með authenticator

1. Skráðu þig inn á https://aka.ms/mfasetup - Betra
er að framkvæma þetta í tölvu heldur en síma.
2. Skráðu inn SAk netfangið þitt og svo lykilorð
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Þegar þessi mynd hér að neðan
kemur á skjáinn þarf að opna símann
og sækja Microsoft Authenticator.
Ekki smella á „Áfram“ fyrr en þú
ert búin(n) að sækja Microsoft
Authenticator:
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Næst sækir þú Microsoft
Authenticator í App store eða
Google Play.
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Í símanum þegar þú opnar
Microsoft Authenticator í fyrsta
skipti smellir þú á „I agree“. ATH
að leyfa tilkynningar frá appinu
ef þú ert beðin(n) um að leyfa
slíkt:
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Núna smellir þú á „Áfram“
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Þegar þessi gluggi kemur smellir
þú á áfram
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Í símanum skaltu velja „Scan a
QR code“. Veldu „Vinna eða
skóli“ (Work or school) ef þú ert
beðin(n) um slíkt:
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Síminn gæti nú beðið um aðgang að
myndavélinni. Gefðu leyfi fyrir því og
berðu símann upp að QR kóðanum
sem er á skjánum. Smelltu því næst á
„Áfram“
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Tilkynning samþykkt. Smelltu á „Áfram“
Nú ætti allt að vera klárt til að nota tvíþátta auðkenningu. Skrefin
hér að ofan ættir þú ekki að þurfa endurtaka fyrr en þú skiptir um
síma.
Nú í hvert skipti sem þú skráir þig inn á kerfi SAk og ert utan SAk
netsins, þá ertu beðin um að samþykkja innskráninguna í símanum.
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Í símanum færðu upp glugga þar sem
þú ert beðin(n) um að samþykkja
innskráninguna. Smelltu á „Samþykkja“
(Approve)

