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Rīka „Digipass” (DIGIPASS 275) apraksts
Elektroniskais rīks „Digipass” (modelis: DIGIPASS 275), tiek izmantots:
 lai aizsargātu datus, strādājot sistēmā „Internetbanka”, ģenerējot unikālo dinamisko vienreizējo paroli,
jeb Lietotāja paroli, katrai Autorizācijai;
 lai izveidotu unikālu lietotāja Digitālo parakstu, kas kalpo Bankai doto Rīkojumu Autorizēšanai.
Rīks darbojas tikai pēc PIN koda ievades.

Rīka „Digipass” (DIGIPASS 275) PIN izveide
Lai ieslēgtu un piešķirtu rīkam PIN kodu, jārīkojas šādi:
1) nospiediet pogu „OK” un turiet to nospiestu divas sekundes;
2) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „NEW PIN”, izdomājiet un ievadiet rīka PIN kodu
nospiediet „OK”.
PIN kods sastāv no 4 cipariem, nedrīkst ievadīt PIN kodu, ko veido vienkārša ciparu
kombinācija, tādā gadījuma ievadīšanas tiks parādīts paziņojums „not SAFE”.
3) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „PIN CONF", atkārtoti ievadiet PIN kodu un
nospiediet „OK" (nepareizi ievadīto ciparu labošanai izmantojiet pogu „X");
4) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „SELECT”, PIN kods tiks veiksmīgi piešķirts un rīks
būs gatavs darbam.

Rīka „Digipass” (DIGIPASS 275) ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu rīku, jārīkojas šādi:
1) nospiediet pogu „OK” un turiet to nospiestu divas sekundes;
2) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „PIN”, ievadiet rīka PIN kodu un nospiediet „OK”
3) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „SELECT”, rīks būs gatava darbam.
Lai rīku izslēgtu manuāli, ir jānospiež poga „X”. Ja ar rīku ilgāk par 30 sekundēm netiek
veiktas nekādas darbības, tas automātiski izslēdzas. Ja PIN kods tiek nepareizi ievadīts trīs
reizes, rīks tiek bloķēts un Jums tiks rādīts paziņojums „LOCK PIN”. Lai to atbloķētu,
jāsazinās ar savu personīgo baņķieri.

PIN koda nomaiņa rīkā „Digipass” (DIGIPASS 275)
Lai nomainītu PIN kodu, jārīkojas šādi:
1) nospiediet pogu „OK” un turiet to nospiestu divas sekundes;
2) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „PIN”, ievadiet rīka PIN kodu un nospiediet „OK”;
3) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „SELECT”, nospiediet pogu „OK” un turiet to
nospiestu divas sekundes;
4) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „PIN”, ievadiet vēlreiz rīka pašreizējo PIN kodu un
nospiediet „OK”;
5) ievadiet jauno PIN kodu „NEW PIN” un nospiediet „OK”;
Nedrīkst ievadīt PIN kodu, ko veido vienkārša ciparu kombinācija (1234, 0000). Pēc
šādas kombinācijas ievadīšanas tiks parādīts paziņojums „not SAFE”.
6) apstipriniet jauno PIN kodu „PIN CONF” un nospiediet „OK” (nepareizi ievadīto ciparu
labošanai izmantojiet pogu „X”);
7) ja PIN koda nomaiņa ir pabeigta veiksmīgi, tiks parādīts paziņojums „SELECT”.
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Programmas „Mobilais Digipass” (B Digipass) apraksts
Programma „Mobilais Digipass” (turpmāk B Digipass) tiek izmantota:
 lai aizsargātu datus Internetbankā un ģenerētu Lietotāja paroli Autentifikācijas veikšanai;
 lai izveidotu unikālu Digitālo parakstu, kas kalpo bankai doto Rīkojumu Autorizēšanai.
Lai sāktu darbu ar B Digipass, ir nepieciešams viedtālrunis vai planšetdators, kurā ir iespējams iestatīt
bezmaksas programmnodrošinājumu „B Digipass”:


„iPhone”, „iPad”, ar iestatītu operētājsistēmu „iOS”, 7.1 un jaunāka versija. B Digipass šīm
ierīcēm var lejupielādēt no „Apple Store” ar programmas „iTunes” palīdzību.



To uzņēmumu ražotie viedtālruņi un planšetdatori, kas darbojas ar operētājsistēmu
„Android 2.3.3” un jaunāku versiju: „Samsung”, „LG”, „HTC”, „Sony Ericsson”, „HUAWEI” u. c.
Programmnodrošinājums „B Digipass” šīm ierīcēm tiek lejupielādēts tieši no „Google Play”.

Pēc veiksmīgas instalēšanas Jūsu ierīcē jāparādās programmai „B Digipass”, kas pirmajā palaišanas reizē ir
jāaktivizē.

B Digipass iestatīšanas un aktivizācija
Lai aktivizētu, pārliecināties vai Jūsu ierīce ir pieslēgta pie interneta.
1. Lejupielādējiet „B Digipass” no „App Store” vai no „Google Play”.
2. Palaidiet programmu savā ierīcē.
3. Izvēlieties aktivizācijas veidu “Enter credentials for onlibe activation”.
4. Programmas palaišanas pirmajā reizē ievadiet:
a. Piešķirtā B Digipass sērijas numuru, kas norādīts līgumā (jāievadā visi
lielie burti un cipari – dotajā piemērā: FDM2426866);
b. aktivizācijas kodu „Activation code”, kas tiek nosūtīts SMS un/ vai epasta veidā, uz līgumā norādīto mobilo telefonu un/ vai e-pastu;
c. aktivizācijas paroli „Activation password”, kas tiek nosūtīts SMS un/vai
e-pasta veidā, uz līgumā norādīto mobilo telefonu un/ vai e-pastu;
d. izdomājiet un ievadiet lokālo paroli, kas sastāv no 6 simboliem.
e. atkārtoti ievadiet izdomāto lokālo paroli;
f. nospiediet „OK”.
Pēc veiksmīgas aktivizācijas Jūs varēsiet izmantot B Digipass, lai pieslēgtos Internetbankai, kā arī lai
Autorizētu darījumus ar Digitālo parakstu.

Valodas maiņa B Digipass
Lai nomainītu programmas valodu:
1. Izvēlieties savu B Digipass,
2. Nospiediet pogai „Uzstādījumi”.
3. Izvēlieties komandu „Change language”,
4. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
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Pieslēgšanās Internetbankai
Lai Lietotājs varētu sākt darbu ar Internetbanku, viņam jādodas uz tīmekļa vietni https://ib.bib.eu/LV, vai bankas
mājaslapā www.bib.eu, jāizvēlas ‘”NTERNETBANKA”.
Lietotājam ir jāizvēlas veids, kā pieslēgties:
Digipass’ – jāizvēlas, ja Lietotājs izmanto Digipass rīku (DIGIPASS 275) vai grib manuāli ievadīt paroli no Mobilā
Digipass (B Digipass).
-

Digipass–Push – jāizvēlas, lai saņemtu Paroli „push” ziņojumu veidā, izmantojot B Digipass.

Digipass
Pēc tam, kad Lietotājvārds ir ievadīts, Lietotājam ir jāievada Digipass izveidotā vienreizējā parole.

Digipass 275, lai saņemtu piekļuves paroli, jārīkojas šādi:
1)
2)
3)

4)

nospiediet pogu „OK” un turiet to nospiestu divas
sekundes, lai ieslēgtu rīku;
kad tiks parādīts uzraksts „PIN”, ievadiet rīka PIN
kodu un nospiediet „OK”;
kad tiks parādīts uzraksts „SELECT”, nospiediet
pogu „1” (Login);
ievadiet ģenerēto paroli.

B Digipass aplikācijā,

lai saņemtu piekļuves paroli,
jārīkojas šādi:
1) izvēlieties pielikumu „Paroles ģenerēšana (OTP
(One-time password)”;
2)

ievadiet

programmas

lokālo

paroli

(Local

Password) un nospiediet „ОК”;

3) ģenerēto paroli ievadiet attiecīgā laukā sistēmā
‘’Internetbanka’’.

Digipass - Push
Pēc tam, kad Lietotājvārds ir ievadīts, Lietotājam ir jāspiež “Pieslēgties”.

Internetbanka
Internetbanka ģenerēs „push” ziņojumu
kontroles skaitli un informāciju par Darījumu.

B Digipass aplikācija
ar

1) Aplikācijā tiks saņemts „push” ziņojums.
2) Atverot „push” ziņojumu, ir jāpārbauda vai sakrīt kontroles
skaitlis un Darījuma informācija ir pareiza:
- ja viss ir korekti, tad ir jānospiež poga „Piekrist’’.
- ja nav korekti vai nevēlas turpināt darbu, ir jānospiež ‘Noraidīt’.

Pārliecināties, ka kontroles skaitlis Internetbankā sakrīt ar to, ko redzat B Digipass aplikācijā, kā arī
informācija par Darījumu ir pareiza!
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Darījumu Autorizēšana un Digitālā paraksta ģenerēšana
Pēc tam, kad Darījums ir ievadīts, Lietotājam ir nepieciešams Autorizēt to ar Digitālo parakstu.
Ar kādu metodi Lietotājs pieslēgsies Internetbankai to arī vajadzēs izmantot Darījumu Autorizēšanai.

Klients pieslēdzies ar Digipass
Digipass 275
Lai ģenerētu Digitālo parakstu, jārīkojas šādi:
1) nospiediet pogu „OK” un turiet to nospiestu divas
sekundes, lai ieslēgtu rīku;
2) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „PIN”, ievadiet rīka
PIN kodu un nospiediet „OK”;
3) pēc tam, kad tiks parādīts uzraksts „SELECT”,
nospiediet pogu „3” (Sign);
4) ievadiet
rīka
„Apstiprinājuma
kodu”
no
Internetbankas un nospiediet „OK”;
5) ievadiet ģenerēto Digitālo parakstu.

B Digipass
Lai ģenerētu Digitālo parakstu, jārīkojas šādi:
1) izvēlieties:
a. pielikumu „Digitālais paraksts (Signature)”, lai
manuāli ievadītu „Apstiprinājuma kodu” laukā
„IB Key/Amount/Doc No.”,
b. pielikumu „QR koda digitālais paraksts (QR Code
Signature)”, lai noskenētu „Apstiprinājuma kodu”
2) ievadiet aplikācijas lokālo paroli un nospiediet ‘’OK’’,
3) ģenerēto Digitālo parakstu ievadiet attiecīgā laukā
Internetbankā.

Klients pieslēdzies ar Digipass - Push
Internetbanka

B Digipass aplikācija

Internetbanka ģenerēs „push” ziņojumu ar kontroles skaiti,
kā arī papildus informāciju par konkrēto Darījumu.

Aplikācijā tiek saņemts „push” ziņojums un to atverot ir
jāpārbauda vai sakrīt kontroles skaitlis un Darījuma
informācija ir pareiza:
- ja viss ir korekti, tad ir jānospiež poga „Piekrist’’.
- ja nav korekti vai nevēlas apstiprināt, ir jānospiež
“Noraidīt”.

Pārliecināties, ka kontroles skaitlis Internetbankā sakrīt ar to, ko redzat B Digipass aplikācijā, kā arī
informācija par Darījumu ir pareiza!
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