Endurnýjun rafrænna skilríkja á farsímum
Rafræn skilríki á SIM kortum farsíma hafa fimm ára líftíma. Hægt er að endurnýja skilríkin á
mitt.audkenni.is en það þarf að gerast áður en skilríkin renna út. Ef skilríkin renna út er ekki
lengur hægt að nota þau og þarf þá að mæta á skráningarstöð til þess að fá ný skilríki.
Áður en skilríkin renna út eru SMS skilaboð á skilríkjahafa með áminningu og upplýsingum um endurnýjun.
Sent er á farsímanúmer sem skráð er á skilríkin.
Hér er mynd af SMS sendingu frá Auðkenni.

Ef skilríkjahafi vill endurnýja skilríkin skráir hann sig
inn á mínar síður Auðkennis með skilríkjunum.
https://mitt.audkenni.is
Farsímanúmer er slegið inn og smellt á INNSKRÁ

Ef innan við 120 dagar eru eftir af líftíma skilríkjanna kemur upp gluggi sem býður notandanum að endurnýja þau.
Ef valið er EKKI NÚNA þá hverfur glugginn.
Næst þegar farið er inn á mitt.audkenni.is birtist
hann aftur og einnig ef síðan er endurhlaðin
(refresh).
Eins birtist hnappurinn „Endurnýja skilríki“ á
forsíðu.
Ef smellt er á áfram er notanda boðið að
undirrita Samning um einkaskilríki rafrænt.

Hægt er að smella á OPNA SAMNING Í NÝJUM FLIPA hnapp
til að skoða/lesa samninginn áður en hann er undirritaður.
Ef undirrita á samninginn er smellt á hnappinn
UNDIRRITA OG ENDURNÝJA.

Ef smellt var á OPNA SAMNING Í NÝJUM FLIPA
birtist samningurinn.

Ef smellt var á UNDIRRITA OG ENDURNÝJA hnappinn
birtist öryggistala í glugganum, í þessu dæmi 1397.
Á farsímanum opnast gluggi sem segir notenda að hann
sé að fara undirrita samning um einkaskilríki og sama
öryggistala á að birtast í innskráningarglugganum, 1397.
Eftir að búið er að slá inn rétt PIN númer fyrir skilríkin
kemur upp gluggi sem segir:
„Skilríkin þín hafa nú verið endurnýjuð
með 5 ára gildistíma“

Notandi getur þá valið að sækja samninginn
sem nú er undirritaður eða að fara á forsíðu.
Alltaf er hægt að sækja samninginn á mínum
síðum Auðkennis.
https://mitt.audkenni.is
Þá er endurnýjun skilríkja lokið og notandi
kominn með 5 ára gildistíma.
Á mínum síðum Auðkennis er alltaf hægt að
skoða gildistíma skilríkja og alla notkun 3
mánuði aftur í tímann.

