Somtoday token koppelen via reader
De somtoday token is een extra authenticatiemethode om veilig in te kunnen loggen bij
somtoday. Het token dient daartoe gekoppeld te worden aan de gebruiker van de kaart. In deze
handleiding geven we aan hoe dat dient te gebeuren.
Het koppelen van een somtoday token/kaart gebeurt met een reader of telefoon1. De Somtoday
reader (ook beschikbaar via FIDO Security, somtoken.nl) is handig om de seeds van de Somtoday
kaarten eenvoudig te kunnen programmeren en te koppelen aan een gebruiker.
Deze handleiding betreft alleen het programmeren met behulp van de somtoday reader.
De reader software kan worden gedownload van site http://somtoken.nl.
Voor het koppelen van een kaart aan somtoday zijn de volgende stappen nodig:
1. Readerprogramma starten
2. Koppelen token via somtoday
3. Seed programmeren in kaart
4. Softtoken toevoegen in somtoday
Na het koppelen kan de kaart worden gebruikt als extra authenticatie waardoor somtoday veilig
gebruikt kan worden.
In het volgende zullen we deze stappen nader uitleggen.

1. Readerprogramma starten
De software kan worden gedownload via de website somtoken.nl.
Na installatie van de software kan het programma worden gestart,
en verschijnt het openingsscherm met diverse mogelijkheden.
De reader moet aangesloten worden op de USB poort van een
(Windows) PC. Om de seed in de somtoken te programmeren dient
op de button Somtoday Burn Seed te worden geklikt. De overige
functies zijn voor Somtoday nu niet van belang.
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De kaart kan eventueel ook worden geprogrammeerd met een smartphone. De software daarvoor is alleen

geschikt voor Android telefoons met NFC (Near Field Communication), en kan op de playstore worden gevonden
als FT Authenticator.

In het scherm dat dan verschijnt kunnen de volgende aspecten worden ingevuld:


OTP Period: dit geeft aan hoe lang de code van
de kaart geldig moet blijven voor authenticatie
met Somtoday. Voor Somtoday dient die op 30
seconden te staan.



Card Reader: De aangesloten card reader dient
hier geselecteerd te worden. De Somtoday
reader heeft als naam Feitian R502 0.



Seed: hier moet in een volgende stap de seed die
vanuit somtoday wordt gegenereerd worden
ingevuld waardoor de kaart aan een gebruiker
wordt gekoppeld.



Result: geeft in een volgende stap aan of het
programmeren van de seed gelukt is.

2. Koppelen token via somtoday
De reader staat nu klaar om een token (kaart) te koppelen aan een gebruiker. Dat dient via
somtoday te gebeuren.
Via menu optie Account in Somtoday druk op Koppelen Softtoken.

Onderstaand scherm verschijnt dan, waarin een uniek code (key) voor de gebruiker wordt
getoond.

3. Seed programmeren in kaart
De seed die somtoday heeft gemaakt voor de gebruiker dient nu aan de kaart te worden
gekoppeld. Daartoe dient de code (key) die direct onder de QR code staat gekopieerd te worden
naar de reader software in het veld Seed.
LET OP: voordat de seed geprogrammeerd kan worden in de kaart, dient deze eerst aangezet te
worden via de aan button rechtsonder op de kaart. Het display gaat dan aan en toont een getal.

Plaats de kaart op de reader. Klik vervolgens op Confirm om de seed in de kaart te branden.
Indien het programmeren is gelukt verschijnt OK als resultaat.

4. Softtoken toevoegen in somtoday
Genereer vervolgens een code met de kaart, en voer het 6-cijfige code in op de somtoday pagina.
Voer deze code in het eerste blauwe invoerveld en druk daarna op Token toevoegen.

Klaar! Het token is nu gekoppeld aan somtoday.

Inloggen bij somtoday
Nadat de code op de kaart is gebrand kan de kaart worden gebruikt om zonder telefoon of reader
in te loggen in Somtoday. Na het invoeren van gebruikersnaam en wachtwoord dient de code van
de kaart ingevoerd te worden. De code veschijnt na het indrukken van de aan knop (rechtsonder)
op het display. De code blijft 30 seconden geldig. Vul de code van de kaart in op het volgende
Somtoday scherm.

Ontkoppelen van het token
Ontkoppelen van het token van Somtoday werkt op een vergelijkbare manier. Gebruik hiervoor
de code van de Somtoday kaart, ga via de menu optie Account naar ontkoppelen softtoken.

