Wnioskodawcy wojskowi i federalni
Jeśli jesteś pracownikiem wojskowym lub federalnym wnioskującym o
zasiłek dla bezrobotnych, musisz skontaktować się z Centrum Obsługi
Wnioskodawców (Claimant Service Center), dzwoniąc pod numer 800244-5631, aby przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa
Zatrudnienia stanu Illinois (Illinois Department of Employment Security,
IDES) mógł pomóc Ci złożyć wniosek.

ILOGIN

Po złożeniu wniosku i wpisaniu w nim żądanego wynagrodzenia można
będzie zakończyć proces rejestracji w ILogin.

Skontaktuj się z nami
Illinois Department of Employment Security
Telefon: 800-244-5631
Strona internetowa: ides.illinois.gov
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12. Dla zarejestrowanych wnioskodawców: Kliknij „I Have an
IDES UI Online Account” (Mam konto internetowe IDES UI).
Wnioskodawca, który jest już zarejestrowany i ma nazwę
użytkownika / hasło oraz aktywny wniosek, zostanie
przeniesiony na stronę weryfikacji konta IDES.
Dla nowych wnioskodawców: Kliknij „I Do Not Have an IDES
UI Online Account” (Nie mam konta internetowego IDES UI).
Nowy wnioskodawca będzie musiał wykonać dodatkowe
czynności mające na celu potwierdzanie i weryfikację
tożsamości.
13. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji ILogin i weryfikacji
tożsamości wnioskodawca zostanie zalogowany do swojego
konta internetowego UI.
Po wykonaniu wyżej wspomnianych czynności konto internetowe UI
wnioskodawcy zostanie pomyślnie połączone z jego kontem ILogin. Przy
każdym logowaniu wymagane będzie uwierzytelnienie
wieloskładnikowe (MFA).
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6.
7.

Po utworzeniu konta ILogin otrzymasz wiadomość e-mail z
potwierdzeniem.
Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i kliknij link zatytułowany
„Activate Account” (Aktywuj konto). Przesłany link wygaśnie siedem dni
po otrzymaniu wiadomości e-mail.

Przegląd narzędzia
ILogin
ILogin to narzędzie zabezpieczające,
które chroni tożsamość
wnioskodawcy.

8.

Po kliknięciu przycisku „Activate Account” (Aktywuj konto) zostaniesz
przekierowany(-a) do ekranu, gdzie można ustawić hasło do swojego
konta ILogin, jak również pytania zabezpieczające i opcje resetowania
hasła w przyszłości.
9. Następnie należy skonfigurować opcje uwierzytelnienia
wieloskładnikowego (MFA). Należy wybrać co najmniej jedną z opcji
MFA do skonfigurowania, ale można też zaznaczyć wszystkie.
10. Po zakończeniu rejestracji konta zostaniesz przeniesiony(-a) do pulpitu
nawigacyjnego ILogin. Kliknij ikonę IDES.
11. Poniższy komunikat pojawi się w celu weryfikacji Twojego konta
internetowego IDES UI.
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Kiedy po raz pierwszy będziesz
logować się na swoje konto UI
lub zarejestrujesz się na stronie
internetowej IDES, aby uzyskać
konto UI, zostaniesz
poinstruowany(-a), że należy się
zarejestrować na potrzeby
konta Ilogin i obowiązkowo
zweryfikować swoją tożsamość.

Bez względu na to, czy jesteś nowym
wnioskodawcą obiegającym się po
raz pierwszy o ubezpieczenie z tytułu
bezrobocia (UI), czy
zarejestrowanym wnioskodawcą z
aktywnym wnioskiem w aktach –
każda osoba ubiegająca się o
świadczenia UI lub dokonująca
poświadczenia w tym zakresie będzie
musiała pomyślnie przejść ten
proces.

ILogin dodaje kolejną warstwę
zabezpieczeń, która jest
bezpośrednio połączona z
Twoim kontem UI. Aby móc
uzyskać dostęp do konta,
wymagane będzie
uwierzytelnianie
wieloskładnikowe (Multi-Factor
Authentication, MFA).
Mamy nadzieję, że ILogin zapewni
nie tylko dodatkową warstwę
zabezpieczeń w odniesieniu do
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Funkcje
zabezpieczeń
Weryfikacja tożsamości
Dzięki zastosowaniu uwierzytelniania wieloskładnikowego i innych
narzędzi ILogin weryfikuje tożsamość każdej osoby, która loguje się na
Twoje konto, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich świadczeń.

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe (MFA)

Rejestracja
krok po kroku
Jeśli jesteś pracownikiem federalnym lub wojskowym, przed wykonaniem poniższych
kroków zajrzyj na tylną stronę tej broszury.

1.
2.
3.

4.

Weryfikacja za pomocą aplikacji OKTA
Na swój telefon należy pobrać aplikację OKTA. Podczas korzystania z tej metody
na telefonie wyświetli się powiadomienie typu „push” z pytaniem, czy próbujesz
się zalogować.

5.

Wejdź na stronę internetową IDES: ides.illinois.gov.
Kliknij przycisk Sign into My Account (Zaloguj się na swoje
konto).
Zarejestrowani wnioskodawcy mogą logować się przy użyciu
aktualnej nazwy użytkownika i hasła, natomiast nowi
wnioskodawcy powinni kliknąć poniższe hiperłącze Register
(Zarejestruj się).
Zostaniesz skierowany(-a)do poniższego ekranu, aby utworzyć
swoje konto – ILogin Identity Account.
Wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij Next
(Dalej).

Uwierzytelnienie poprzez aplikację Google Authenticator
Tę aplikację należy oddzielnie pobrać na swój telefon. Po jej pobraniu i
skonfigurowaniu podczas logowania do swojego konta należy przejść do
aplikacji Google Authenticator, aby pobrać jednorazowy kod (ważny przez
określony czas, okresowo odświeżany) i móc wejść przez ILogin.

Weryfikacja poprzez SMS
Podczas próby zalogowania się na swoje konto na podany numer telefonu
zostanie wysłana wiadomość SMS. Należy wprowadzić wówczas jednorazowy
kod, który otrzymasz SMS-em.

Weryfikacja za pomocą połączenia głosowego
Odbierz połączenie głosowe w celu weryfikacji Twojej tożsamości, aby móc
zalogować się na swoje konto.
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