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Introductie
Een aantal jaar zijn de digitale certificaten die u hebt gebruikt voor het aanmelden op online
bankieren een veilige en betrouwbare methode gebleken. Echter de afgelopen jaren is de
afhankelijkheid die digitale certificaten hebben op Java en zijn updatecyclus een steeds grotere
last voor u, onze klant, geworden. Java wordt onaangekondigd geüpdatet waardoor digitale
certificaten vaak niet meer goed functioneren, wat ongemak en frustraties voor u veroorzaakt.
Met groot genoegen kondigen wij aan dat we de komende maanden de digitale certificaten gaan
vervangen voor soft tokens. Zodra we live gaan, meldt u zich in plaats van een digitaal certificaat
op WIBDirect Corporate aan met een user ID, wachtwoord en een soft token, die dan gebruikt
wordt als 2e factor authenticatie.
Samen met het lanceren van soft token geven we u ook toegang tot de Self-Service Portal. U kunt
die portal gebruiken voor het downloaden en activeren van uw soft token, om uw wachtwoord te
beheren, alsmede het activeren en beheren van een eGrid.
Er zijn eigenlijk twee verschillende manieren van 2e factor authenticatie die u nodig heeft:
de eGrid, die wordt gebruikt voor de beveiliging van de Self-Service Portal en de soft token,
die wordt gebruikt om aan te melden op WIBDirect Corporate. Dit document leidt u door het
proces om beiden gebruiksklaar te maken.

Self-Service Portal
gebruikt eGrid 2e factor authenticatie

WIBDirect Corporate
gebruikt soft token 2e factor authenticatie

Over 2e factor authenticatie
Zowel de Self-Service Portal als WIBDirect Corporate online banking vereisen 2e factor
authenticatie om aan te melden: user ID en wachtwoord authenticatie (1e factor authenticatie),
gevolgd door eGrid of soft token authenticatie (2e factor authenticatie).
2-factor authenticatie biedt een betere beveiliging dan alleen een enkele authenticatiefactor.
Terwijl de 1e factor authenticatie informatie gebruikt die de gebruiker weet - een user ID en
wachtwoord – vraagt de 2e factor authenticatie vaak om iets wat de gebruiker heeft, zoals een
eGrid of (soft) token.
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Over eGrid authenticatie
Het aanmelden op de Self-Service Portal vereist een eGrid. Een eGrid is een elektronische grid
die wordt opgeslagen als PDF bestand (vergelijkbaar met een digitale versie van de e-Pass die
gebruikt wordt voor WIB@Home en WIBDirect Business). Gebruikers kunnen hun eGrid bestand
afdrukken, of direct bekijken op een desktop computer, smartphone of tablet.

Bij eGrid authenticatie maakt men gebruik van een raster van rijen en kolommen met
alfanumerieke tekens. Bij eGrid authenticatie bijvoorbeeld, wordt de gebruiker gevraagd om de
waarden van specifieke coördinaten te geven, zoals B1, E4 en G5. De gebruiker vult vervolgens
de waarden van deze coördinaten in op de webpagina.

Over soft token authenticatie
Bij soft token authenticatie maakt men gebruik van Security Code die dynamisch gegeneerd wordt
door een soft token. Een soft token is een kleine softwaretoepassing. Zie als voorbeeld de
Microsoft® Windows® soft token softwaretoepassing.

Voordat men zich aanmeldt op WIBDirect Corporate met een soft token, dient men de soft token
softwaretoepassing te installeren op een ondersteunde computer, smartphone of tablet.
We hebben voor onze soft token oplossing gekozen voor Entrust, een wereldwijde marktleider.
Entrust biedt een gebruiksvriendelijke IdentityGuard soft token softwaretoepassing aan voor
Microsoft® Windows® of Macintosh®-computers, en een gratis IdentityGuard mobiele app voor
ondersteunde iOS, Android, BlackBerry OS of Windows Mobile smartphones en tablets.
Deze soft token software is gemakkelijk te installeren en te onderhouden via de Self-Service
Portal.
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Registeren voor de Self-Service Portal
Dit deel van het document leidt u door het registratieproces voor de Self-Service Portal.

Stap 1U meldt zich aan op WIBDirect Corporate door gebruik te maken van uw huidige digitale
certificaat en wachtwoord. Het registratieproces voor de Self-Service Portal vindt automatisch
plaats op het moment dat u zich met uw huidige digitale certificaat aanmeldt op WIBDirect
Corporate.
U krijgt het onderstaande scherm te zien dat het volgende weergeeft (afdrukken/opslaan!):
1. Uw user ID (nadat we zijn overgegaan naar aanmelden met soft token wordt deze wordt
gebruikt i.p.v. het digitale certificaat)
2. Informatie over uw wachtwoord (uw wachtwoord blijft dezelfde als degene die u momenteel
voor uw digitale certificaat gebruikt)

Opmerking: Wanneer u na het aanmelden op WIBDirect Corporate dit scherm niet ziet en
wanneer u uw user ID niet heeft gekregen, neem a.u.b. contact op met ons Contact Center.

Stap 2Klik op de link om naar de Self-Service Portal te gaan, of ga naar https://wibdirect.wibbank.net/self-service.
Opmerking: U kunt dit proces overslaan en op een later tijdstip doorlopen door te klikken op
de “Skip download and activation continue to Online Banking” (Sla het downloaden en
activeren over en ga door naar Online Banking) link, weergegeven onderin de pagina.
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Stap 3De Self-Service Portal opent in uw web browser.

Vul uw user ID en wachtwoord in. (user ID is weergegeven op de speciale WIBDirect Corporate
pagina)
Klik Next (volgende), er verschijnt een Personal Information (persoonlijke informatie) pagina.

U dient ten minste twee soorten contactinformatie in te vullen, zoals een telefoonnummer en
emailadres en aan te geven welke de standaardmanier wordt.
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Contactinformatie kan door de bank worden gebuikt om contact met u op te nemen, maar is ook
nodig voor een aantal functies binnen de zelf-administratie, zoals het aanvragen van een eGrid
welke via email naar u verstuurd wordt.

Stap 4Vul uw volledige naam in het Full Name (Volledige naam) veld in.
Stap 5Bij Contact Information (Contactinformatie) dient u twee contactmethoden in te vullen.
Aanvullende information bij Contact Information (Contactinformatie):
a. In de Label (veldnaam) drop-down lijst, kies het type contactinformatie. Selecteer
bijvoorbeeld Work Email (Werk email) als u een emailadres van het werk invult, of
selecteer Work Phone (Werk telefoon) als u een telefoonnummer van het werk invult.
b. In het Value (waarde) veld vult u het emailadres of telefoonnummer in dat bij het gekozen
label hoort. Voor telefoonnummers geldt dat het ingevulde nummer overeen dient te
komen met het format aangegeven Telephone Number Format
(Telefoonnummerformaat).
c. Geef uw standaard voorkeur aan via het Default (Standaard) selectieveld.

Stap 6Klik Next (Volgende) om door te gaan.
De volgende pagina verschijnt waarop u kunt lezen dat uw persoonlijke informatie succesvol is
opgeslagen.

Een nieuwe persoonlijke eGrid met een uniek serienummer is nu voor u aangemaakt. Iedere keer
wanneer u zich aanmeldt op de Self-Service Portal heeft deze eGrid nodig.
U heeft nu de mogelijkheid om de eGrid te versturen naar een door u verstrekt emailadres, of om
de eGrid te downloaden.

Stap 7Indien gewenst, selecteer een emailadres om de eGrid naar toe te sturen. Verzeker uzelf
ervan dat u toegang tot het email account heeft. In stap 10 van dit hoofdstuk heeft de eGrid nodig.

Stap 8 Klik Next (Volgende)om door te gaan. U wordt hierna gevraagd om uw eGid te
valideren.
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Uw eGrid zier eruit zoals onderstaand voorbeeld.

Belangrijk: Bewaar uw eGrid op een veilige plek. U heeft hem nodig om toegang te krijgen
tot de Self-Service Portal voor het beheer van uw soft token of voor het resetten van uw
wachtwoord.

Stap 9Voer de drie gevraagde waarden van de eGrid die u heeft gedownload of gemaild in en
klik Login (Aanmelden).
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Nadat u de juiste waarden heeft ingevuld, verschijnt de Self-Administration Actions
(Zelfadministratie mogelijkheden) pagina. U bent nu met succes geregistreerd bij Self-Service
Portal.

Stap 10Klik Exit om het registratieproces te voltooien.

Volgende Als het registratieproces succesvol is verlopen, kunt u verder gaan met
“Downloaden & installeren van een soft token voor WIBDirect Corporate”.
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Downloaden & installeren van een soft token voor WIBDirect
Corporate
Om aan te kunnen melden op WIBDirect Corporate, dient u de soft token software op uw desktop
computer, smartphone of tablet te installeren.
Belangrijk: Voor een smartphone of tablet, download Entrust IdentityGuard Mobile direct
vanuit de app store. Entrust IdentityGuard Mobile is een gratis app. Voor een lijst van
ondersteunde smartphones en tablets, en installatie handleidingen, zie
http://www.entrust.com/mobile/info/all-downloads.htm.
Houd er rekening mee dat de Entrust IdentityGuard Mobile app niet zal werken op een
‘rooted’ of ‘jailbroken’ smartphone of tablet. Dit is een beperking opgelegd door Entrust.

Stap 1Download de soft token toepassing bij Entrust. Ga daarvoor naar het volgende adres:
http://www.entrust.com/mobile/info/download.php

Stap 2Selecteer de Windows Desktop of Mac Desktop link om de soft token toepassing te
downloaden.

Stap 3Wanneer de soft token toepassing gedownload is, open het installatiebestand en volg de
installatie-instructies. Voltooi de installatie. Wanneer de toepassing succesvol geïnstalleerd is, ga
dan verder met stap 4 voor het activeren van de soft token.

Stap 4Ga naar de Self-Service Portal, https://wibdirect.wib-bank.net/self-service
Stap 5Meldt u aan met uw user ID, wachtwoord en eGrid.
De volgende Self-Administration Actions (Self-Service mogelijkheden) worden getoond.

Stap 6Klik I’d like to request a soft token (Ik wil een soft token aanvragen).
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U wordt gevraagd om te bevestigen dat u een soft token wilt activeren.

Stap 7Klik Yes.
Er wordt een soft token pagina getoond. Vervolgens wordt u gevraagd of u de soft token
toepassing op uw computer, smartphone of tablet hebt geïnstalleerd.

Stap 8Klik Yes (Ja) om door te gaan.

Pagina | 11

Er wordt een Entrust IdentityGuard Mobile or Soft token Application pagina getoond.

Stap 9Selecteer keuze 3, I’ve successfully downloaded and installed the Entrust
IdentityGuard Mobile or soft token application (Ik heb met succes de Entrust IdentityGuard
Mobile of soft token toepassing gedownload en geïnstalleerd).

Stap 10Klik Next (Volgende) om door te gaan.
De volgende Entrust IdentityGuard Mobile or soft token Identity pagina wordt getoond.
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Deze pagina toont belangrijke informatie die nodig is voor het activeren van uw soft token:
 Het Serial Number (Serienummer) van uw soft token.
 De Activation Code (Activatiecode) voor uw soft token.

Stap 11Open de geïnstalleerde soft token toepassing op uw computer, smartphone of tablet.

Stap 12Kies een PIN code ter beveiliging van de soft token toepassing (wanneer deze optie
geactiveerd is)

Stap 13Klik Add New Identity (Voeg Nieuw Profiel toe). Wanneer dit de eerste keer is dat uw
de toepassing gebruikt, zal het Add Identity (Voeg Profiel toe) scherm automatisch worden
getoond.

Stap 14Op het Add Identity (Voeg Profiel toe) scherm:
a. Laat het Address (Adres) veld leeg.
b. In het Name (Name) veld vult u uw user ID in.
c. In het Serial Number (Serienummer) veld vult u het serienummer van de soft token in. (zie
stap 10)
d. In het Activation Code (Activatiecode) veld vult u de activatiecode van de soft token in. (zie
stap 10)
e. Klik Save (Opslaan).
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De soft token toepassing toont een Registration Code (Registratiecode).

Belangrijk: Klik nog niet op OK/Done (OK/Voltooien).

Stap 15Klik het kleine copy/paste icoontje om de registratiecode te kopiëren.
Stap 16Ga terug naar de Self-Service Portal in uw web browser en klik Next (Volgende).
Er wordt een Entrust IdentityGuard Mobile or soft token Registration Code pagina getoond.

Stap 17In het Registration Code (Registratiecode) veld plakt u, of vult u de registratiecode in
die werd getoond in de soft token toepassing.

Stap 18Klik Next (Volgende) om door te gaan.
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Stap 19In de soft token toepassing kunt u nu op Done (Voltooien) klikken.
De Self-Administration Actions (Self-Service mogelijkheden) pagina wordt getoond met een
bericht dat de registratiecode geaccepteerd is en dat de soft token is geactiveerd. U zult merken
dat de Self-Administration Actions pagina nu meer Self-Service mogelijkheden biedt.

Gefeliciteerd! U heeft met succes een soft token, die u nodig heeft om aan te melden op
WIBDirect Corporate online bankieren, gedownload, geïnstalleerd en geactiveerd.
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