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MANUAL D'ALTA A TRAVÉS DE L'APP 

ENTRUST IDENTITYGUARD MOBILE 
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1. Introduir número de contracte i PIN 
* El número de "contracte de canals complementaris" es refereix al número de contracte. 

 Introdueixi el PIN que el seu gestor o la seva oficina li ha facilitat durant el procés d'alta de la 

banca en línia. 

2. Introduir nom d'usuari i contrasenya 

Defineixi un nom d'usuari i una contrasenya per poder accedir al seu servei de banca en línia. 

El número de telèfon mòbil es correspon amb el que té introduït a la base de dades de Crèdit 

Andorrà. Si el mòbil és incorrecte o no apareix informat, contacti amb la seva oficina o el seu 

gestor per poder finalitzar amb èxit el procés. 
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3. Descàrrega de l'app i configuració 

Ha de descarregar-se l'aplicació fent clic a l'enllaç, una aplicació totalment gratuïta i disponible 

a través de l'Apple Store, Google Play o Microsoft Store. 

 

A continuació pot veure les imatges de tot el procés de configuració i activació. 
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Si desitja realitzar la configuració manualment, haurà de fer clic a la següent opció: 

Un cop hagi fet el clic, se li obrirà el manual per realitzar l'activació manual. 
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Configuració del servei 

Escaneig del codi QR 

Haurà d’obrir l'aplicació Entrust i fer clic al menú de la part superior de la pantalla. Un cop obert 

el menú, haurà de seleccionar l'opció "Escanear código QR". 

Un cop hagi seleccionat aquesta opció, haurà d'apuntar amb la càmera del seu telèfon mòbil al 

codi QR que apareix en el seu ordinador. 

 

Correu electrònic 

Si utilitza el mètode de verificació alternatiu per correu electrònic, haurà de seleccionar l'opció 

"Premi aquí" i introduir el seu correu electrònic. 

 

Posteriorment haurà d'obrir el correu electrònic de verificació des del seu 

dispositiu mòbil, on ja s'ha instal·lat prèviament l'aplicació, i fer clic a 

"Activar dispositiu". 
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Configuració manual 

Si utilitza la configuració manual, haurà d'obrir l'aplicació i introduir les dades indicades a la 

pantalla d'activació. Posteriorment haurà de seleccionar el botó "Activar". 

 

Contrasenya d'activació 

Un cop completats els passos anteriors, l'aplicació Entrust li demanarà que introdueixi una 

contrasenya. Aquesta contrasenya s'haurà enviat per SMS al telèfon indicat en el primer pas. 

Posteriorment, haurà de seleccionar l'opció "Activar". 
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Després de fer clic a "Activar", l'aplicació generarà un codi que haurà d'introduir en el següent 

pas del procés. Per accedir-hi simplement haurà de fer clic a "Següent". 

 

 

Configuració manual 

Després d'haver introduït les dades manualment i d'haver fet clic a "Activar", l'aplicació 

generarà automàticament un codi que haurà d'introduir en el tercer pas de la pantalla 

d'activació. 
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Introduir el PIN 

Un cop realitzats tots els passos, l'aplicació li demanarà que introdueixi un nou PIN. Aquest pas 

només serà necessari la primera vegada que faci servir l'aplicació, ja que posteriorment haurà 

d'utilitzar el PIN per accedir-hi. 

  

4. Accedir a l’e-Crèdit 
Quan accedeixi per primera vegada a la banca electrònica a través d'un dispositiu diferent de 

l'habitual, se li demanarà que generi una nova clau en la seva aplicació.  
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Per generar el codi, simplement haurà d'obrir l'aplicació i esperar que l'aplicació generi 

automàticament el codi. 

 


