Freja Mobile – Inloggning till SFV, konsult
Freja Mobile appen ersätter din inloggningsdosa (alt fasta lösenord) som du
har i dag för att logga in till SFV.
Du kommer fortsättningsvis logga in dig via Pulse Secure men generera kod via app istället för dosa.
När Freja Mobile är konfigurerad kan du börja direkt på punkt 5 i dokumentet, då punkt 1-4 enbart är
installationspunkter
Tänk på att hastigheten avgörs av din internetuppkoppling du har för tillfället.

1. Ladda ner appen Freja Mobile till din mobil
Ladda ner appen Freja Mobile från Appstore

2. Konfigurera Freja Mobile
Surfa från din dator till https://mt.fortv.se/FrejaSelfServicePortal/sfv
Logga in med ditt användarnamn (ex many, konsxxxx) och inloggningslösenord till SFV

Välj Provision/Activate token

Välj Provision Freja Mobile

Tryck Confirm om nedanstående notis syns.
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Markera din enhetstyp, tryck Continue
Den enhet du registrerar är den enhet du kommer generera koden ifrån.

Fortsätt konfigurationen från din mobil
Starta appen Freja Mobile
Client code, tryck ok
Vid ”Enter clientcode” fyll i koden du ser på datorskärmen
Tryck ok vid ”Activation Code”
Du får upp en Activation Code på mobilen, fyll i den på din dator, tryck confirm
Fyll i valfri pinkod på mobilen, bekräfta pin, tryck ok
Registrering klar när denna bild syns

3. Installera Pulse Secure
För att kunna installera Pulse Secure behöver du vara lokal administratör på din dator. Du behöver
även veta om du har 32-bitars eller 64-bitars operativsystem.
Kontakta din interna IT-avdelning för hjälp.
Surfa till www.sfv.se
Klicka på Kontakta oss, välj Logga in till SFV
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Klicka på X64 för 64-bitars eller X86 för 32-bitars.

Tryck Kör

Tryck Next

Tryck Install

Tryck Finish
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4. Skapa ny uppkoppling i Pulse Secure
Starta Pulse Secure, genom att trycka på den vita pilen nere till höger i aktivitetsfältet och sen på
Pulse-symbolen, Open Pulse Secure

Skapa ny uppkoppling genom att trycka på + (plus )

Fyll i valfritt namn
Kopiera in en av nedanstående länkar beroende på arbetsuppgift
https://mag.sfv.se/external konsult utan mailadress från SFV
https://mag.sfv.se konsult med mailadress från SFV
Tryck Add
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Dyker denna ruta upp, bocka för Save settings och tryck Connect

Fyll i användarnamn@sfv.se
Passcode= den kod du genererar från Freja Mobile appen

5. Logga in till SFV
Kontrollera att du kommer ut på Internet med din dator.
Starta Pulse Secure genom att trycka på den vita pilen nere till höger i aktivitetsfältet, och sen på
Junos-symbolen, välj din uppkoppling
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Starta appen Freja mobile, fyll i pinkod, tryck ok

En engångskod genereras

Ange koden från mobilen i rutan ”Please enter…”

Har du flera roller syns den här rutan och du får välja den roll som är aktuell för din uppkoppling

6. Byt Pinkod
Öppna appen Freja Mobile
Tryck på de tre strecken

Välj Change Pin

Fyll i din gamla pin följt av den nya två gånger
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7. Glömt ditt lösenord (din pin)
Surfa från din dator till https://mt.fortv.se/FrejaSelfServicePortal/sfv
Logga in med ditt vanliga användarnamn (ex many, konsxxxx) och inloggningslösenord till SFV

Välj Troubleshootning
Väj Reset Pin

Öppna appen Freja Mobile i din mobil
Tryck på de 3 strecken

Välj Reset PIN
Fyll i koden du får från datorn på vid ”Enter RPC”
Fyll i ny kod 2 ggr, tryck ok
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