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VPN – ’Tűzfal’ használata esetén 

 

 

a. XP operációs rendszer: 

 

 

1. ábra VPN - Windows XP 

 

Az újonnan telepített VPN –nél az 1)ábrán a pirossal megjelölt User name és Type in 

password now mezőben kell megadni a partner account felhasználónevünket és 

jelszavunkat.  

A User name: itt a dolgozói kódunkat kell beírni pl.:0000999888  

(Aegon Portál/PKR szerint kiosztott Főkódot, vagy Alkódod vagy K-s kódodat) 

Type in password now:  a dolgozói kódunkhoz tartozó jelszó (kis – NAGY betű és szám 

számít) 

(Aegon Portál/PKR szerint kiosztott Főkódhoz, vagy Alkódhoz vagy K-s kódhoz tartozó 

jelszavadat) 

A már korábban feltelepített VPN program-nál  nem kell újratelepíteni.  

a. Amikor csatlakozni szeretnénk a VPN-nel, akkor az automatikusan kitöltött 

korábbi felhasználónevünket kell lecserélni a dolgozói kódunkra,  majd az 

aktuális dolgozói kódunkhoz tartozó jelszót kell megadni.
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b.  Windows 7 operációs rendszer: 

 

2. ábra VPN - Windows 7 

 

A telepítés során a megfelelő helyen (2.ábra) kell megadni a felhasználónevünket és 

jelszavunkat. 

 

A User name: itt a dolgozói kódunkat kell beírni pl.:0000999888  

(Aegon Portál/PKR szerint kiosztott Főkódot, vagy Alkódod vagy K-s kódodat) 

Type in password now:  a dolgozói kódunkhoz tartozó jelszó (kis – NAGY betű és szám 

számít) 

(Aegon Portál/PKR szerint kiosztott Főkódhoz, vagy Alkódhoz vagy K-s kódhoz tartozó 

jelszavadat) 

 

A már korábban feltelepített VPN program-nál  nem kell újratelepíteni.  

Amikor csatlakozni szeretnénk a VPN-nel, akkor az automatikusan kitöltött korábbi 

felhasználónevünket kell lecserélni a dolgozói kódunkra, majd az aktuális dolgozói 

kódunkhoz tartozó jelszót kell megadni.
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FrontEnd (Telepített) 

 

 

 

3. ábra FrontEnd ügynök regisztrálása 

A telepített FrontEnd esetén  az első beregisztrálásnál kell megadni a következő 

adatokat: 

A User name: itt a dolgozói kódunkat kell beírni pl.:0000999888  

(Aegon Portál/PKR szerint kiosztott Főkódot, vagy Alkódod vagy K-s kódodat) 

Type in password now:  a dolgozói kódunkhoz tartozó jelszó (kis – NAGY betű és szám 

számít) 

(Aegon Portál/PKR szerint kiosztott Főkódhoz, vagy Alkódhoz vagy K-s kódhoz tartozó 

jelszavadat) 

A többi mező kitöltése változatlan, a Napi jelszó továbbra is a PKR-ben (tanácsadói 

karton) érhető el. 

Ismételt regisztrálás esetén is ugyanezen adatokat kell megadni. 
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ASP-s Frontend  

Clientless / VPN torony használata nélkül (HTTPS)  

Amennyiben nincs feltelepítve a VPN program, eddig a  

https:\\frontend.aegon.hu\frontend\login.aspx 

linket megnyitva egy felugró ablakban kellett megadni a VPN felhasználónevünket és 

jelszavunkat. 

 

A változás annyi, hogy a felső üres mezőbe a dolgozói kódunkat kell beírni 

pl.:0000999888 

(Aegon Portál/PKR szerint kiosztott Főkódot, vagy Alkódod vagy K-s kódodat) 

Az alsó sorba a dolgozói kódunkhoz tartozó jelszó (kis – NAGY betű és szám számít) 

(Aegon Portál/PKR szerint kiosztott Főkódhoz, vagy Alkódhoz vagy K-s kódhoz tartozó 

jelszavadat) 

Amennyiben a böngészőben ezt korábban lementetted kérlek cseréld ki. 


