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Rozdział 1.  Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def2500/REB w wersji 3.40.000C.

Historia zmian:

Data Autor Wersja systemu Opis zmiany

2007-11-27 Katarzyna Buczkowska 3.12.000C A ktualizacja dokumentacji

2008-02-08 Marzena Biniecka 3.14.000C A ktualizacja dokumentacji

2008-10-28 Marzena Biniecka 3.16.009C A ktualizacja dokumentacji

2009-02-26 Marzena Biniecka 3.17.005C A ktualizacja dokumentacji

2009-08-06 Marzena Biniecka 3.17A .000C A ktualizacja dokumentacji

2009-09-24 Marzena Biniecka 3.18.000C A ktualizacja dokumentacji

2009-04-26 Marzena Biniecka 3.22.000C A ktualizacja dokumentacji

2010-10-04 Marzena Biniecka 3.26.000C A ktualizacja dokumentacji

2010-11-04 Marzena Biniecka 3.27.000C A ktualizacja dokumentacji

2011-01-18 Marzena Biniecka 3.28.000C A ktualizacja dokumentacji

2011-02-06 Marzena Biniecka 3.30.000C A ktualizacja dokumentacji

2012-01-12 Marzena Biniecka 3.31.000C A ktualizacja dokumentacji

2012-09-13 Marzena Biniecka 3.32.000C A ktualizacja dokumentacji 

2013-04-15 Marzena Biniecka 3.33.000C Uzupełnienie dokumentacji

2013-05-10 Marzena Biniecka 3.33.002C A ktualizacja dokumentacji 

2013-09-18 Dorota Zawadzka 3.34.000C A ktualizacja dokumentacji

2013-12-19 Marzena Biniecka 3.36.000C A ktualizacja dokumentacji 

2014-03-21 Marzena Biniecka 3.37.000C Uzupełnienie dokumentacji 

2014-03-28 Marzena Biniecka 3.38.000C A ktualizacja dokumentacji 

2014-09-10 A gnieszka Worek 3.39.000C A ktualizacja dokumentacji 

2014-10-30 Marzena Biniecka 3.40.000C A ktualizacja dokumentacji 

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu. 

Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów,

tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550
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www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391

Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW
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Rozdział 2.  Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny Opis

Standardowy
Czcionka Verdana 8, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71), Justowanie
tekstu, Interlinia 1 wiersz

Podstawowy tekst dokumentacji

Tabela
Czcionka Verdana 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71) lub (255,
255, 255)

Tekst w tabeli

Pogrubienie
Standardowy, Pogrubienie

Nazwy sekcji i pól na formatkach

Pogrubienie
Standardowy, Pogrubienie, Kolor czcionki RGB: (0, 69, 123)

Nazwy parametrów systemowych

Pogrubienie
Standardowy, Pogrubienie, Kolor czcionki RGB: (31, 178, 89)

Nazwy licencji i udostępnień. Nazwy uprawnień

Kursywa
Standardowy, Kursywa

Ścieżki, np. Dane archiwalne -> Przeglądanie. Nazwy
opcji systemu. Nazwy formatek i zakładek na
formatkach. Nazwy raportów. Nazwy słowników.
Wartości parametrów. Pozycje na listach wartości.
Komunikaty systemowe.

Podkreślenie
Standardowy, Podkreślenie

Oznaczenie  przykładu  np.  Przykład  1.  Linki  na
formatkach służące do przejścia do innej opcji

Uwaga
Standardowy, Kolor czcionki RGB: (0, 69, 123)

Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na
które należy zwrócić uwagę podczas czytania
dokumentacji lub pracy z systemem np. 

Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest
przykładowy. Informację o adresie strony usług
internetowych udostępnia Bank.
 

Ostrzeżenie
Standardowy, Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)

Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne
informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę
podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem,
np.

Uwaga! Zmiany przeksięgowań nie są kontrolowane
przez system i wykonywane są wyłącznie na własną
odpowiedzialność operatora!

Link
Standardowy, Podkreślenie, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)

Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu.
Adresy URL

Kod źródłowy
Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71), Interlinia 1
wiersz

Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków

CAPS LOCK
Standardowy, Wersaliki

Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na
klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy
nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy,
np. CTRL+F

[ ]
Standardowy

Nazwy przycisków, np. [Czynności]
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Rozdział 3.  Wstęp

Szanowni Państwo,

Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. 

Oferujemy  Państwu jedną  z  unikalnych, a  za  razem bardzo  bezpiecznych usług dostępu do rachunku  przez
Internet.  Klient  Systemu  Bankowości  Internetowej  będzie  mógł  przeprowadzić  za pośrednictwem  Internetu
takie operacje jak: sprawdzenie stanu rachunków, realizacja przelewów (zwykły, ZUS, US), założenie  lokaty,
sprawdzenie aktualnego oprocentowania.
 
Korzystanie  z  Systemu  jest  bardzo  łatwe  i  bezpieczne,  możliwe  z  dowolnego  miejsca  na świecie,  a  także
dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera
klasy PC wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.
Warto  podkreślić,  że  w  projektowaniu  i  budowie  systemu  wykorzystano  najnowszą  wiedzę  i technologię
zabezpieczeń  przed  ewentualnymi  próbami  włamania.  W  tym  celu  do  identyfikacji  powierzamy  Państwu
specjalistyczne urządzenie zwane tokenem, potwierdzające tożsamość użytkownika  w procesie  rejestracji na
stronach bankowości internetowej. 

Niniejszy  dokument  zawiera  wszystkie  istotne  informacje  na  temat  użytkowania  aplikacji  def2500/REB  -
aplikacja ta służy do zarządzania dostępem klientów do usług bankowych za pośrednictwem sieci Internet.

Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej  dokumentacji,
która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży funkcjonalność Systemu.

Uwaga: Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.
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Rozdział 4.  Uruchomienie systemu

4.1.  Uruchomienie systemu

W celu uruchomienia aplikacji należy:
Uruchomić przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer
Wpisać lub wybrać z listy adres strony np. https://bank.cui.pl/bank

Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych
danego Banku udostępnia Bank.

4.2.  Rejestracja użytkownika

Po  uruchomieniu  aplikacji  zostaje  wyświetlone  okno  autoryzacji.  W  zależności  od  trybu  działania  aplikacji
proces logowania może odbywać się jednostopniowo lub dwustopniowo.
W pierwszym trybie formatka logowania składa się z jednego kroku to znaczy, że na formatce jak na ekranie
poniżej  należy  wprowadzić  w polu Identyfikator  użytkownika  nazwę  użytkownika  nadaną  przez  Bank (6
znaków) natomiast w polu Klucz poprawne hasło użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące pól można
uzyskać po naciśnięciu na przycisk [OPIS].
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Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez przycisk [ZATWIERDŹ] użytkownik zostanie  automatycznie
zalogowany do aplikacji def2500/REB.
Dodatkowo  z  poziomu  formatki  logowania  użytkownik  ma  możliwość  zalogowania  się  do  wersji  mobilnej
aplikacji def2500/REB poprzez odnośnik Przejdź dop wersji mobilnej.

W drugim trybie  działania  proces  logowania  odbywa  się  dwustopniowo.  W  pierwszym  kroku  należy  w  polu
Identyfikator  użytkownika  wprowadzić  nazwę  użytkownika  nadaną  przez  Bank (6 znaków)  oraz  wybrać
przycisk [DALEJ]. W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. 
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W kolejnym kroku zostanie  zaprezentowana  formatka  umożliwiająca  podanie  hasła  (klucza)  używanego  do
logowania.  Na  formatce  tej,  na  podstawie  identyfikatora  użytkownika,  prezentowane  jest  pole  Klucz
pozwalające  na  wprowadzenie  hasła  odpowiedniego  dla  sposobu  autoryzacji  danego  użytkownika: pole  do
wprowadzenia  hasła  z  wyszarzonymi  niektórymi  polami  -  dla  haseł  maskowanych,  pole  umożliwiające
wprowadzenia  hasła  dla  pozostałych metod. W  przypadku  posiadania  tokena,  w  pole  Klucz  należy  wpisać
łącznie swoje hasło oraz aktualne wskazanie tokena.
W przypadku, gdy nie posiadamy tokena w pole Klucz wpisujemy swoje hasło.

Logowanie  przy  użyciu hasła  maskowanego  oznacza, że  w polu Hasło  należy  wprowadzić  losowo  wybrane
wymagane pozycje z hasła jak na ekranie poniżej. Przykładowo  w pierwszym polu należy  podać  drugi znak
hasła,  w  drugim  polu  czwarty  znak  hasła,  itd.  Przy  wpisywaniu  hasła  maskowalnego  po  wpisaniu  znaku
następuje  automatyczne  przeskoczenie  do  kolejnego  pola.W  przypadku  poprawnego  wprowadzenia
odpowiednich znaków hasła i potwierdzeniu danych klient zostanie zalogowany do aplikacji.
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W przypadku podania  błędnych danych, aplikacja  wyświetli stosowny  komunikat, a  użytkownik nie  zostanie
zalogowany.

Jeżeli  klient  loguje  się  pierwszy  raz,  należy  wpisać  dwukrotnie  nowe  hasło  oraz  nacisnąć  przycisk
[ZATWIERDŹ].
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Podczas  pierwszego  logowania  przy  pomocy  tokena  wpisujemy  aktualne  wskazanie  tokena.  W  poniższym
przykładzie kluczem będzie ciąg cyfr 661277.

Podczas  kolejnego  logowania  przy  pomocy  tokena  wpisujemy  klucz  czyli  hasło  oraz  aktualne  wskazanie
tokena.

   Przykład klucza: 12345678661277
   gdzie: 12345678 - to zdefiniowane hasło
             661277 - aktualne wskazanie tokena

Jeśli nie korzystamy z tokena wpisujemy tylko swoje hasło.

Uwaga: Hasło musi zawierać  od 4  do  8 dowolnych znaków. Dodatkowo  hasło  nie  powinno  zaczynać  się  od
cyfry zero.

Po  wpisaniu  Identyfikatora  i  Klucza  należy  zatwierdzić  dane  klawiszem  enter,  bądź  nacisnąć  przycisk
[ZATWIERDŹ]. 

Uwaga: Dany BS może obsługiwać tylko tokeny VASCO przypisane do niego. Tokeny VASCO przypisywane są
z  poziomu  aplikacji  Guardian,  token  jest  przypisany  do  dwuliterowego  identyfikatora  BS-u.  Podgląd
parametrów dotyczących identyfikatorów BS dostępny jest w aplikacji BankAdmin w opcji Globalne parametry
systemowe (tylko dla administratorów systemu).
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4.3.  Autoryzacja zleceń

Po uzyskaniu dostępu do aplikacji def2500/REB klient może  korzystać  z  oferowanych mu funkcji aplikacji w
celu  wykonywania  operacji  bankowych  w  ramach  udostępnionych  mu  rachunków  bieżących.  W  aplikacji
def2500/REB dostępne są następujące sposoby uwierzytelniania operacji przez klienta:

autoryzowanie operacji poprzez hasło do tokena łącznie ze wskazaniem tokena,
autoryzowanie operacji przy pomocy kodów jednorazowych z karty TAN,
autoryzowanie operacji za pomocą kodów jednorazowych otrzymywanych SMS-em.

W  przypadku  użytkowników  posiadających  przypisaną  metodę  autoryzacji  w  postaci  tokena,  autoryzacja
zleceń  następuje  po  wprowadzeniu  ustalonego  hasła  oraz  poprawnego  wskazania  z  tokena.  W  polu  Klucz
należy wprowadzić swoje hasło oraz 6 cyfr wyświetlonych przez token oraz nacisnąć przycisk [ZATWIERDŹ].

Uwaga: Dany BS może obsługiwać tylko tokeny VASCO przypisane do niego. Tokeny VASCO przypisywane są
z  poziomu  aplikacji  Guardian,  token  jest  przypisany  do  dwuliterowego  identyfikatora  BS-u.  Podgląd
parametrów dotyczących identyfikatorów BS dostępny jest w aplikacji BankAdmin w opcji Globalne parametry
systemowe (tylko dla administratorów systemu).

W  przypadku,  gdy  klient  ma  przypisany  środek  autoryzacji  w  postaci  kodów  jednorazowych  z  karty  TAN
autoryzacja  zleceń  następuje  po  wprowadzeniu  prawidłowego  kodu  (hasła  jednorazowego)  o  podanym
numerze z aktywnej karty.
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Jeśli użytkownik poda błędny kod, pojawi się następujący komunikat:

Po wykorzystaniu wszystkich dostępnych prób następuje zablokowanie aktywnej  karty, która otrzymuje status
zablokowana.

W  przypadku,  gdy  klient  ma  włączoną  usługę  autoryzacji  kodami  SMS  proces  autoryzacji  operacji  jest
następujący:

przejście do ekranu potwierdzenia danych poprzez wybór przycisku [WYŚLIJ PRZELEW] na formatce zlecenia
skutkuje  wysłaniem do  klienta  (na  numer telefonu zapisany  w  systemie)  wygenerowanego  na  podstawie
danych zlecenia/dyspozycji kodu SMS,
na  ekranie  potwierdzenia  operacji  prezentowany  jest  opis  pola  do  wprowadzenia  kodu  zawierający  nr
operacji autoryzowanej w danym dniu np: "Wprowadź kod operacj i nr 3 z dnia 09.12.2013",
zlecenie będzie poprawnie zautoryzowane po wprowadzeniu właściwego kodu SMS dla  danej  operacji oraz
po wyborze przycisku [ZATWIERDŹ].
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Wielokrotna niepoprawna autoryzacja operacji (błędnie podany kod lub kod nieważny z powodu wygaśnięcia)
spowoduje zablokowanie dalszej możliwości autoryzacji zleceń (zablokowanie urządzenia autoryzacji do czasu
odblokowania  urządzenia  autoryzacji przez  pracownika  Banku).  W  takiej  sytuacji  zostanie  zaprezentowany
komunikat: "Brak aktywnego telefonu dla usługi SMS".

Uwaga: Każdorazowe  wejście  na  formatkę  potwierdzenia  danych zlecenia  (nawet w przypadku powrotu  do
formularza bez faktycznej  zmiany  danych) powoduje  wygenerowanie  i wysłanie  nowego  kodu SMS. System
def2500/REB  przekazuje  do  systemu  defBank-Pro  informacje  o  ilości  wykonanych  operacji  SMS  dla
poszczególnych rachunków bieżących. Proces ten uruchamiany jest automatycznie przez system def2500/REB,
codziennie o godzinie wskazanej w systemie BankAdmin w parametrach systemowych.   

W  przypadku  braku  dostępności  systemu  autoryzacji  generowany  jest  komunikat:  "System  autoryzacj i
niedostępny. Prosimy spróbować później ."
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Rozdział 5.  Rozpoczęcie pracy

Po uruchomieniu systemu, na kolejnej stronie, wyświetlone są informacje o:
osobie zarejestrowanej  w systemie - Klient,
liście rachunków dostępnych przez Internet,
nazwie rachunków,
tym, kto j est posiadaczem rachunku (właścicielem),

Uwaga: Imię i nazwisko klienta i posiadacza rachunku nie musi być zgodne. Można nie być klientem banku, a
mieć dostęp do obsługi rachunków przez Internet, np. główny księgowy w firmie.

saldzie  na  rachunku  (saldo  na  koniec  ostatniego  dnia  kiedy  były  księgowania  na  rachunku  lub  saldo  z
uwzględnieniem dokumentów zaksięgowanych w dniu bieżącym),
wolnych środkach do wykorzystania (czyli saldo rachunku skorygowane  o  środki  z  limitów,  wpływy  z  datą
waluty, dokumenty niezaksięgowane i autoryzacja, prowizj e do pobrania, prowizj e zaległe, blokady),
walucie, w j akiej  prowadzony j est rachunek.

Z lewej strony okna użytkownik ma dostępne menu systemu. Na tym etapie można:
Wybrać rachunek do dalszej  obsługi,
Obej rzeć historię logowań,
Wylogować się z serwisu.
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Rozdział 6.  Menu systemu

Menu umożliwia klientowi dostęp do operacji bankowych na wybranym rachunku.
Menu dostępne jest z lewej strony okna:

Menu pozwala na:
przeglądanie listy rachunków oraz informacj i szczegółowych na temat każdego z nich w tym stanów kont,
przegląd historii operacj i wykonanych na wybranym rachunku,
operowanie na przelewach zwykłych, do ZUS oraz związanych  z  płatnościami  podatków (przeglądanie  listy
przelewów i składanie nowych),
operowanie na lokatach,
zdefiniowanie odbiorców płatności,
przegląd komunikatów,
zmianę hasła dostępu do systemu,
przegląd historii logowań.

Menu systemu:
1. RACHUNKI

Wybierz rachunek
Stan rachunku
Historia rachunku

2. PRZELEWY
Nowy przelew
Nowe przelewy offline
Nowy przelew ZUS
Nowy przelew US

Lista
Wszystkie
W trakcie realizacj i
Zrealizowane
Odrzucone
Aktywne
W trakcie zrywania
Z przyszłą datą

3. LOKATY
Nowa

Lista
Wszystkie
Aktywne
W trakcie zakładania
Odrzucone
W trakcie zrywania
Zakończone
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4. ODBIORCY
Nowy
Lista

5. KOMUNIKATY
6. ZMIANA HASŁA
7. HISTORIA LOGOWAŃ
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Rozdział 7.  Rachunki

7.1.  Wybierz rachunek

Rachunki to domyślne okno, jakie zostaje uruchomione po zarejestrowaniu się użytkownika w systemie.

W górnej  części okna  wyświetlona  jest nazwa  zarejestrowanego  użytkownika, poniżej  lista  kont jakie  klient
może obsługiwać w systemie.

Uwaga: Do momentu, aż użytkownik nie wybierze konta z listy pozostałe opcje systemu będą nieaktywne.

Po wybraniu rachunku wyświetlone zostanie okno z informacjami dodatkowymi takimi jak:
Data otwarcia rachunku - data założenia rachunku w systemie bankowym,
Oprocentowanie limitu - oprocentowanie debetu dostępnego na rachunku,
Oprocentowanie rachunku - oprocentowanie zgromadzonych środków,
Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet (dzienny limit wszystkich operacji),
Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet (limit kwoty pojedynczej operacji).

Jak na rysunku poniżej:

7.2.  Stan rachunku

Przejście do kolejnego okna przyciskiem [DALEJ] umożliwia dostęp do następujących danych:
Rachunek, nazwa rachunku, imię i nazwisko Posiadacza, waluta rachunku oraz
Środki własne - środki na rachunku (bieżącym, ROR itp.)
Przyznany limit - przyznany limit kredytowy
Kwota zaległości - suma zaległych opłat i prowizji
Suma zablokowanych środków - suma środków zablokowana na przyszłe operacje np. blokady, prowizje
Kwota dostępna - wartość środków z uwzględnieniem powyższych kwot
Suma lokat z rachunku - łączna wartość lokat wraz z walutą
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Na tej  stronie wyświetlona jest również informacja na jaki dzień i godzinę  prezentowany  jest stan rachunku.
Przycisk [AKTUALIZUJ] pozwala na pobranie bieżących wartości.

Przycisk [SZCZEGÓŁY] powoduje powrót do strony:

7.3.  Historia rachunku

Opcja Historia rachunku umożliwia przegląd operacji na rachunku:
W zadanych przedziale czasowym tj. od daty do daty - daty należy wpisywać w formacie DD.MM.RRRR, do
oddzielania używając kropek. Wyszukiwanie operacji na rachunku odbywa się po zakresie dat księgowania -
daty wprowadzone w pola Historia rachunku od dnia do dnia traktowane będą jako daty księgowania, czyli
daty operacyjne pod którymi nastąpiło księgowanie dokumentu w systemie defBank-Pro,
Za ostatnie XX dni kalendarzowych - jest to domyślny zakres historii z podpowiadaną ilością 30 dni



Dokumentacja użytkownika systemu def2500/REB

Rozdział 7   Rachunki

Strona 21

DOC_UZT_def2500_REB_3.40.000C_Instrukcja_Glowna

Po  zdefiniowaniu  zakresu  historii  informacje  o  operacjach  zostaną  wyświetlone  po  naciśnięciu  na  przycisk
[ZATWIERDŹ].

Historia rachunku obejmuje następujące informacje:
Data operacji Data księgowania - data operacji jest to data wprowadzenia dokumentu, data księgowania
- data operacyjna, w której  nastąpiło  księgowanie  dokumentu w systemie  defBank-Pro. W przypadku dni
roboczych daty  te  będą  równe, w sytuacji gdy  dyspozycja  przelewu  złożona  jest  w  dniu  wolnym  lub  po
godzinach  określonych  regulaminem  banku  daty  będą  różne.  Przykład: dyspozycja  przelewu  złożona  w
niedzielę będzie miała datę operacji np. 26-03-2006, a data księgowania będzie 27-03-2006 tj. pierwszego
dnia roboczego po dniu wolnym. Dla komunikatów przychodzących, jako  data  operacji pobierana  będzie  z
systemu defBank-Pro  data  w  komunikacie  Elixir.  W  pozostałych  przypadkach  prezentowana  będzie  data
waluty,
Rodzaj operacji - informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp.,
Saldo przed / Saldo po - saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu,
Kwota dokumentu,
Tytuł płatności - opis czego transakcja dotyczy,
Odbiorca/Nadawca - nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu,
Saldo po wyświetlonych operacjach,
Suma wypłat - suma wypłat z zadanego okresu,
Suma wpłat - suma wpłat z zadanego okresu.

Dla listy operacji dostępne są następujące przyciski funkcyjne:
[POWRÓT] - umożliwia ponowne określenie zakresu historii
[DO WYDRUKU] - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na
drukarkę
[POBIERZ PDF] - umożliwia zapisanie historii (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci
pliku PDF

Przechodzenie  do  kolejnych  stron  listy  operacji  odbywa  się  poprzez  przyciski  nawigacyjne

�  � dostępne  nad  listą  oraz  pod  listą
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operacji. 

Wybór operacji z listy poprzez link z datą operacji w kolumnie Data operacji Data księgowania  umożliwia
wyświetlenie szczegółów wybranej operacji.

Po wyborze przycisku [DRUKUJ] dostępnego dla  formatki ze  szczegółami operacji użytkownik ma  możliwość
wyświetlenia danych operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruku na drukarkę.

[POWRÓT] - umożliwia powrót do listy operacji
[DRUKUJ] - pozwala na wyświetlenie danych operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk
na drukarkę
[Pobierz PDF] - umożliwia zapisanie danych operacji (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w
postaci pliku PDF

Po  wyborze  przycisku  [Pobierz  PDF]  dostępnego  dla  formatki  ze  szczegółami  operacji  użytkownik  ma
możliwość zapisania danych operacji (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF.
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Po wyborze przycisku [Do wydruku] dostępnego dla listy operacji użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy
operacji w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruku na drukarkę.
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Po  wyborze  przycisku [Pobierz  PDF] dostępnego  dla  listy  operacji użytkownik ma  możliwość  zapisania  listy
operacji (na dysku w miejscu wskazanym przez użytkownika) w postaci pliku PDF.
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Rozdział 8.  Przelewy

8.1.  Nowy przelew

W celu zdefiniowania przelewu należy:
Wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew
Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowy przelew

lub
W oknie Przelewy wybrać funkcję Nowy przelew

Otwarte zostanie okno:

Należy wprowadzić następujące dane:
Odbiorca - jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (opis Odbiorcy) mogą zostać wybrane z listy. Na
liście  odbiorców wyświetlany  jest skrót nazwy. Po  wybraniu odbiorcy  jego  dane  zostaną  przeniesione  na
dokument  w  pola:  Nazwa  odbiorcy,  Nr  rachunku  odbiorcy,  Tytułem.  Jeśli  odbiorca  nie  był  wcześniej
zdefiniowany, jego dane można wpisać podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem [Zapisz odbiorcę]
dodać do listy.
Szablon - zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Po wybraniu przycisku [Zapisz] należy wpisać
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nazwę szablonu i zatwierdzić [Ok]. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Nazwę
odbiorcy,  Nr  rachunku  odbiorcy,  Kwotę  oraz  Tytuł.  Dane  odczytane  z  szablonu  mogą  zostać
poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej  rejestracji przelewu nie  ma
konieczności wpisywania  wszystkich danych, wystarczy  wybrać  właściwy  szablon  z  listy.  Przycisk  [Usuń]
umożliwia wykasowanie wybranego szablonu.

Uwaga: Posiadacz rachunku ma możliwość wybrania szablonu dokumentu. Pełnomocnik ma do dyspozycji listę
odbiorców, może również dopisać nowego odbiorcę.

Kwota  -  jeśli  wybraliśmy  szablon  przelewu  kwota  została  wpisana  automatycznie  zgodnie  z  zapisem  w
szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty,
Tytułem - tytuł przelewu wypełniany jest automatycznie po  wybraniu szablonu lub po  wybraniu odbiorcy,
jeśli dla odbiorcy przypisany został tytuł płatności. Zawartość pola może zostać zmieniona na  dowolną, nie
przekraczającą 140 znaków,
Zleceniodawca - pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku,
Data wykonania - pole wypełniane automatycznie datą bieżącą.

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[WYŚLIJ PRZELEW] - przejście do potwierdzenia przelewu,
[ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji.

Przycisk  [WYŚLIJ  PRZELEW]  powoduje  przejście  do  okna,  w  którym  użytkownik  może  zweryfikować
wprowadzone dane, a następnie:

Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [WSTECZ],
Zakończyć składanie przelewu - przycisk [ZATWIERDŹ],
Zrezygnować z wysłania dokumentu - przycisk [ZREZYGNUJ].

Uwaga: Zatwierdzenie  przelewu wymaga  wprowadzenia  klucza,  czyli  hasła  użytkownika  wraz  z  aktualnym
wskazaniem  tokena,  kodu  jednorazowego  SMS  lub  kodu  jednorazowego  z  karty  zdrapki  w  zależności  od
przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji.
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8.2.  Nowe przelewy offline

Zdefiniowanie  przelewów  w  trybie  offline  może  być  istotne  dla  użytkowników,  którzy  nie  mają  stałego
połączenia z Internetem, a korzystają z łącza modemowego. Na czas definiowania przelewów użytkownik może
rozłączyć się z Internetem, a następnie połączyć w celu wysłania dokumentów do realizacji.

W celu zdefiniowania przelewu offline należy:
Wybrać rachunek, z którego mają być wysłane przelewy
Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowe przelewy offline

lub
W oknie Przelewy wybrać funkcję Nowe przelewy "offline"

Otwarte zostanie okno:

W pierwszej kolejności należy określić liczbę przelewów jaka ma być zdefiniowana. Liczba przelewów może być
z zakresu od 1 do 30. 

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[DALEJ] - przejście do definiowania przelewów offline,
[ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji.

Po  wybraniu  przycisku  [DALEJ]  wyświetlona  zostanie  zadeklarowana  przez  użytkownika  ilość  formatek
przelewów oraz komunikat: "Możesz teraz odłączyć się od Internetu".

Należy odłączyć się od Internetu i przystąpić do definiowania przelewów.
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Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[WYŚLIJ PRZELEW] - przejście do potwierdzenia przelewu,
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[ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji.

Przed wysłaniem przelewów należy się upewnić czy połączenie z Internetem jest aktywne i nacisnąć [OK].
Jeśli czas aktywności danej sesji nie został przekroczony, wyświetlony zostanie komunikat: "Jesteś zalogowany
do systemu".

W przeciwnym przypadku należy ponownie się zalogować.

Po zatwierdzeniu informacji o zalogowaniu w systemie lub po ponownym zalogowaniu otwarta zostanie strona
Potwierdzenie  przelewu  (tak  jak  w  przypadku  wprowadzania  przelewów  online)  z  listą  przelewów
zdefiniowanych przez użytkownika.

Użytkownik ma do dyspozycji przyciski funkcyjne:
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[WSTECZ] - powrót do definiowania przelewów, możliwość poprawienia danych
[ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji składania przelewów
[ZATWIERDŹ] - akceptacja i zakończenie składania przelewów 

Uwaga: Zatwierdzenie  przelewu  wymaga  wprowadzenia  klucza  czyli  hasła  użytkownika  wraz  z  aktualnym
wskazaniem  tokena,  kodu  jednorazowego  SMS  lub  kodu  jednorazowego  z  karty  zdrapki  w  zależności  od
przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji.

8.3.  Nowy przelew ZUS

Aby zdefiniować przelew dla ZUS należy:
Wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew,
Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowy przelew ZUS

lub
W oknie Przelewy wybrać funkcję Nowy przelew ZUS.

Otwarte zostanie okno:

Szablon - przelew ZUS tak jak i pozostałe przelewy  można  zapisać  w postaci szablonu. Szablonów może
być  dowolna  ilość.  Jeśli  nie  mamy  zdefiniowanego  szablonu  można  wypełnić  zawartość  dokumentu,  a
następnie zapisać jako szablon po wybraniu [Zapisz] i podaniu nazwy szablonu np. ZUS_51
Nr rachunku ZUS - w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące numery rachunków
dostępne z listy rozwijanej: 51 - Ubezpieczenie społeczne, 52 - Ubezpieczenie zdrowotne, 53 - FP i FGśP, 54
- Fundusz Emerytur Pomostowych
Typ wpłaty - literowy symbol rodzaju wpłaty. Należy wybrać z dostępnej  listy rozwijanej: S - Składka za 1
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m-c, M - Składka dłuższa niż  1 m-c, U -  Układ ratalny, T - Odroczenie terminu, D - Opłata dodatkowa, E -
Egzekucja, A - Opłata dodatkowa płatnika, B - Dodatkowa wpłata instytucj i obsługującej
Deklaracja - określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MMRRRR
Nr deklaracji - dwucyfrowy numer deklaracji
Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej  opłaty, numer tytułu
wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na
podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny
Kwota  -  jeśli  wybraliśmy  szablon  przelewu  kwota  została  wpisana  automatycznie  zgodnie  z  zapisem  w
szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty.
Nazwa płatnika  - nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika ZUS. Dane powinny być zgodne  z  danymi
podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS.
NIP płatnika - Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika ZUS tj. 10 cyfr bez znaku "-"
Typ identyfikatora  uzupełniającego  - typ dodatkowego  dokumentu  identyfikującego  płatnika.  Należy
wybrać wartość z dostępnej listy: PESEL, REGON, Dowód osobisty, Paszport, Brak,
Identyfikator uzupełniający  - numer dokumentu dodatkowego (w przypadku wyboru wartości brak dla
typu identyfikatora uzupełniającego pole jest nieaktywne)
Zleceniodawca - pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku
Data wykonania - pole wypełniane automatycznie datą bieżącą.

Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne:
[WYŚLIJ PRZELEW] - przejście do potwierdzenia przelewu,
[ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji.

Przycisk  [WYŚLIJ  PRZELEW]  powoduje  przejście  do  okna,  w  którym  użytkownik  może  zweryfikować
wprowadzone dane, a następnie:

Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [WSTECZ]
Zakończyć składanie przelewu - przycisk [ZATWIERDŹ]
Zrezygnować z wysłania dokumentu - przycisk [ZREZYGNUJ]
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Uwaga: Zatwierdzenie  przelewu wymaga  wprowadzenia  klucza,  czyli  hasła  użytkownika  wraz  z  aktualnym
wskazaniem  tokena,  kodu  jednorazowego  SMS  lub  kodu  jednorazowego  z  karty  zdrapki  w  zależności  od
przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji.

8.4.  Nowy przelew US

Aby zdefiniować przelew dla US należy:
Wybrać rachunek, z którego ma być wysłany przelew
Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Nowy przelew US

lub
W oknie Przelewy wybrać funkcję Nowy przelew podatku

Otwarte zostanie okno:
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Szablon  - przelew US  można  zapisać  w postaci szablonu.  Szablonów  może  być  dowolna  ilość.  Jeśli  nie
mamy zdefiniowanego szablonu można wypełnić zawartość dokumentu, a następnie zapisać jako szablon po
wybraniu przycisku [Zapisz] i podaniu nazwy szablonu np. US_PIT5
Numer rachunku organu podatkowego - numer rachunku bankowego właściwego organu podatkowego
w formacie  NRB. Dla  pola  dostępny  jest przycisk [RACHUNKI] umożliwiający  wybór rachunku właściwego
organu podatkowego:
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Symbol formularza - oznaczenie powinno odpowiadać numerowi rachunku bankowego. Należy wybrać z
dostępnej listy:

Okres  US  -  okres,  którego  zobowiązanie  podatkowe  dotyczy,  informacja  prezentowana  po  wyborze
przycisku [OPIS]:

Kwota  - jeśli wybraliśmy  szablon przelewu,  kwota  została  wpisana  automatycznie  zgodnie  z  zapisem  w
szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty.
Identyfikacja zobowiązań - pole nieobowiązkowe, wypełnia się, jeżeli wpłata należności wynika z decyzji,
postanowienia  tytułu  wykonawczego  lub  jest  dokonywana  na  rachunek  bankowy  jednostki  samorządu
terytorialnego  (np.  podatek  od  nieruchomości,  podatek  leśny,  podatek  rolny).  Można  wprowadzić
maksymalnie 21 znaków z wyłączeniem takich znaków jak: /, \, -, #, *, %, +, =.
Nazwa płatnika - nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika
Typ  identyfikatora  -  typ  dodatkowego  dokumentu  identyfikującego.  Należy  wybrać  z  listy  jedną  z
wartości: PESEL, NIP, REGON, Dowód osobisty, Paszport, Inny dokument tożsamości
Identyfikator uzupełniający - numer dokumentu dodatkowego
Zleceniodawca - pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku
Data wykonania - pole wypełniane automatycznie datą bieżącą
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Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[WYŚLIJ PRZELEW] - przejście do potwierdzenia przelewu
[ZREZYGNUJ] - wycofanie się z operacji

Przycisk  [WYŚLIJ  PRZELEW]  powoduje  przejście  do  okna,  w  którym  użytkownik  może  zweryfikować
wprowadzone dane, a następnie:

Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [WSTECZ]
Zakończyć składanie przelewu - przycisk [ZATWIERDŹ]
Zrezygnować z wysłania dokumentu - przycisk [ZREZYGNUJ]

Uwaga: Zatwierdzenie  przelewu  wymaga  wprowadzenia  klucza  czyli  hasła  użytkownika  wraz  z  aktualnym
wskazaniem  tokena,  kodu  jednorazowego  SMS  lub  kodu  jednorazowego  z  karty  zdrapki  w  zależności  od
przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji.

8.5.  Lista przelewów

Przelewy, jakie zostały wprowadzone można przeglądać wraz z ich statusem realizacji.

Aby wyświetlić listę należy:
Z menu systemu wybrać opcję Przelewy -> Lista

lub
W oknie Przelewy wybrać funkcję Podgląd przelewów

Przelewy  można  przeglądać  Wszystkie  bądź  o  określonym  statusie:  W  trakcie  realizacj i,  Zrealizowane,
Odrzucone.

Istnieje możliwość filtrowania przelewów od określonej daty - domyślnie w polu wyświetlana jest data bieżąca. 
Przelewy można również przeglądać wszystkie bądź o określonym typie: Zwykłe, Podatku, ZUS,

Dla każdego wprowadzonego przelewu dostępne są następujące informacje:
Status - informacja o etapie realizacji przelewu
Data przelewu - data wprowadzenia 
Typ - informacja o rodzaju przelewu: zwykły, ZUS, US
Kwota - kwota dokumentu
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Waluta - symbol waluty dla dokumentu
Nazwa odbiorcy - dane odbiorcy przelewu
Tytułem - tytuł operacji

Przelewy na  liście  sortowane  są  po  dacie  zlecenia  co  oznacza, że  najnowsze  przelewy  prezentowane  są  na
górze  listy.  W  przypadku  włączonej  usług  przelewy.data_zlecenia_zamiast_daty_wpisu  przelewy
sortowanie są po dacie zlecenia i dacie wpisu. Oznacza  to, że  dla  przelewów wprowadzanych w danym dniu
następuje sortowanie po dacie wpisu.

Dla każdego przelewu pole Data przelewu stanowi link do formatki szczegółów wybranego przelewu.

W  przypadku  przelewów  wewnętrznych  wykonywanych  za  pośrednictwem  CUI,  które  zostały  złożone  na
rachunki  kart  prepaid  system  defBank-Pro  kontroluje,  czy  w  wyniku  danej  operacji  saldo  rachunku  nie
przekroczy  ustalonego  w  parametrach  maksymalnego  salda  oraz  czy  suma  wpłat  w  bieżącym  roku
kalendarzowym  nie  przekroczy  rocznego  limitu  wpłat.  W  przypadku  przekroczenia  wyżej  wymienionych
wartości  dla  rachunku  kart  prepaid  przelewy  zostaną  odrzucone  przez  system  bankowy  z  następującymi
komunikatami: "Przekroczenie rocznego limitu wpłat", "Przekroczenie maksymalnego salda".



Dokumentacja użytkownika systemu def2500/REB

Rozdział 9   Lokaty

Strona 38

DOC_UZT_def2500_REB_3.40.000C_Instrukcja_Glowna

Rozdział 9.  Lokaty

9.1.  Nowa lokata

W celu założenia lokaty należy:
Wybrać rachunek w powiązaniu, z którym ma być założona lokata
Z menu systemu wybrać opcję Lokaty -> Nowa

lub
W oknie Lokaty wybrać funkcję Nowa lokata

Otwarte zostanie okno:

Należy wprowadzić następujące dane:
Kwota lokaty, 
Rodzaj oprocentowania - do wyboru są lokaty o stałym i o zmiennym oprocentowaniu, 
Okres lokaty  - w zależności od ustawienia rodzaju oprocentowania w polu tym wyświetlona  zostanie  lista
rodzajów lokat, powiązanego oprocentowania i minimalna kwota wpłaty, jeśli dla danego typu lokaty kwota
minimalna została określona,
Sposób zadysponowania  lokatą  - określa  w jaki sposób ma  się  zachować  system, gdy  termin  lokaty
dobiegnie  końca.  Pole  jest  aktywne  w  zależności  od  wartości  usługi:
lokaty.lokata.sposob_dysp.zawsze_przeslij_na_rachunek.

Możliwe sposoby zadysponowania lokatą po jej zakończeniu:
Prześlij  na rachunek - środki na lokacie wraz z należnymi odsetkami zostaną przeksięgowane na rachunek
bieżący.
Przedłuż z odsetkami - lokata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres. Kwota lokaty
będzie obejmowała również naliczone odsetki.
Przedłuż bez odsetek - lokata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres. Kwota lokaty
będzie równa pierwotnej kwocie założenia lokaty, należne odsetki za poprzedni okres zostaną zaksięgowane
na rachunku bieżącym.

Pole  Data  i  Zleceniodawca  są  wpisywane  automatycznie.  Data  zawarcia  umowy  jest  równa  dacie
systemowej, a w polu Zleceniodawca wpisane są dane posiadacza rachunku.

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[ZAŁÓŻ LOKATĘ] - przejście do formatki potwierdzającej operację założenia lokaty
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[ZREZYGNUJ] - wycofanie się z założenia lokaty

Przycisk  [ZAŁÓŻ  LOKATĘ]  powoduje  przejście  do  okna,  w  którym  użytkownik  może  zweryfikować
wprowadzone dane, a następnie:

Powrócić do definiowania lokaty i poprawić błędne dane - przycisk [WSTECZ]
Zakończyć definiowanie lokaty - przycisk [ZATWIERDŹ]
Zrezygnować z wysłania dokumentu - przycisk [ZREZYGNUJ]

Uwaga:  Zatwierdzenie  złożenia  lokaty  wymaga  wprowadzenia  klucza,  czyli  hasła  użytkownika  wraz  z
aktualnym  wskazaniem  tokena,  kodu  jednorazowego  SMS  lub  kodu  jednorazowego  z  karty  zdrapki  w
zależności od przypisanej użytkownikowi metody autoryzacji.

9.2.  Lista lokat

Wszystkie lokaty jakie zostały założone można przeglądać wraz z ich statusem realizacji.

Aby wyświetlić lokaty należy:
Z menu systemu wybrać opcję Lokaty -> Lista

lub
W oknie Lokaty wybrać funkcję Podgląd lokat

W  pierwszym  kroku  zostanie  zaprezentowana  informacja  o  sumarycznej  kwocie  założonych  lokat  wraz  z
walutą.

Lokaty można przeglądać wszystkie bądź o  określonym statusie. W tym celu należy  w polu Podgląd  lokat
wybrać  odpowiednią  wartość  z  listy  rozwijalnej: Wszystkie,  Aktywne,  W  trakcie  zakładania,  Nie  założone
(odrzucone), W trakcie zrywania, Zakończone,

Dla każdej lokaty dostępne są następujące informacje:
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Status - informacja o etapie zakładania lub zrywania,
Data rozpoczęcia - data początku lokaty,
Typ lokaty - informacja o rodzaju lokaty,
Kwota lokaty,
Waluta - waluta, w jakiej założona została lokata,
NRB - numer konta lokaty,
Zerwij - informacja o sposobie zakończenia lokaty.

Dla każdej lokaty pole Data rozpoczęcia stanowi link do formatki szczegółów wybranej lokaty.

9.3.  Tabela oprocentowania lokat

Opcja  menu  Tabela  oprocentowania  lokat  pozwala  na  zapoznanie  się  z  aktualnie  obowiązującymi  stopami
procentowymi dla lokat terminowych o oprocentowaniu stałym i zmiennym.

W nagłówku podana jest informacja od jakiego dnia zamieszczone oprocentowanie jest obowiązujące. 

Tabela oprocentowania zawiera następujące dane:
Okres trwania lokaty - ilość dni lub miesięcy na jaką zostanie założona lokata
Opis lokaty - nazwa produktu
Stopa - stopa procentowa dla danego produktu
Kwota  minimalna  - minimalna  kwota  na  jaką  można  założyć  lokatę. Wartość  zero  oznacza  brak  progu
minimalnego.



Dokumentacja użytkownika systemu def2500/REB

Rozdział 9   Lokaty

Strona 41

DOC_UZT_def2500_REB_3.40.000C_Instrukcja_Glowna

Przycisk [POWRÓT] zamyka okno Tabela oprocentowania lokat.
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Rozdział 10.  Odbiorcy

Istotnym elementem systemu jest definicja Odbiorców. W opcji tej użytkownik ma możliwość wpisania pełnych
danych  związanych  ze  swoimi  kontrahentami.  Definicja  ta  umożliwia  szybką  realizację  transakcji  bez
konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy, numeru rachunku oraz tytułu operacji.

Po wybraniu opcji Odbiorcy z menu systemu wyświetlona zostanie lista kontrahentów już zdefiniowanych (przy
uruchomieniu systemu lista jest pusta).

Informacje o odbiorcy wyświetlone w postaci listy to:
Nr odbiorcy  -  przypisany  odbiorcy  numer,  który  umożliwia  realizację  zleceń  w  systemie  def3000/IVR,
numer odbiorcy może być z zakresu od 1 do 9,
Nazwa krótka - nazwa skrócona odbiorcy,
Nr rachunku odbiorcy - numer konta adresata operacji w formacie NRB,
Nazwa pełna - pełna nazwa odbiorcy operacji.

Z prawej strony danych o odbiorcy użytkownik ma do dyspozycji dwie funkcje:
edytuj - umożliwia poprawienie danych odbiorcy (nazwy, numeru rachunku lub tytułu operacji),
usuń - pozwala na usunięcie odbiorcy z listy.

Funkcja usunięcia odbiorcy z listy wymaga potwierdzenia.
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Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[USUŃ ODBIORCĘ] - usunięcie danych odbiorcy z listy,
[NIE USUWAJ] - rezygnacja z operacji usunięcia, powrót do listy odbiorców.

W celu dopisania odbiorcy należy:
Z menu systemu wybrać opcję Odbiorcy -> Nowy

lub
W oknie Lista odbiorców wybrać funkcję Nowy odbiorca

zdefiniować:
Numer kolejny  odbiorcy  - jeśli odbiorca  ma  być  obsługiwany  w  systemie  def3000/IVR  numer  należy
wybrać z listy, w przeciwnym wypadku pole może zostać puste,
Nazwę skróconą,
Nazwę pełną - imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku instytucji,
Numer rachunku odbiorcy - numer konta adresata płatności w formacie NRB,
Tytuł płatności - np. Zapłata za fakturę numer……. Z dnia.
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Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[ZAŁÓŻ ODBIORCĘ] - dopisanie danych odbiorcy do listy,
[ZREZYGNUJ] - rezygnacja z dopisania odbiorcy.
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Rozdział 11.  Komunikaty

Za  pomocą  komunikatów  użytkownik  jest  informowany  o  zmianach  oprocentowania,  nowych  produktach,
promocjach itp.
Komunikaty posortowane są wg dat otrzymania.
Komunikaty nieprzeczytane wyróżnione są pogrubioną czcionką.
Dla każdego komunikatu z listy prezentowana jest data oraz temat komunikatu.

Przykładowa lista otrzymanych komunikatów:

Z prawej strony komunikatu użytkownik ma do dyspozycji dwie funkcje:
Wyświetlenia i zapoznania się z pełną treścią informacji - pokaż
Usunięcia informacji, z którą się zapoznał lub jest nieaktualna - usuń

Na rysunku poniżej pełna treść przykładowego komunikatu dla użytkownika:

Przycisk [POWRÓT] umożliwia ponowne wyświetlenie listy komunikatów.

Usunięcie komunikatu wymaga potwierdzenia. Jak na rysunku poniżej:
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Przycisk [Usuń komunikat] powoduje wykasowanie komunikatu z listy, przycisk [Nie usuwaj] to powrót do listy
komunikatów.

Uwaga: Komunikaty usunięte nie mogą być ponownie zaczytane.

Po zalogowaniu się klienta do aplikacji, jeśli na  liście  komunikatów znajdują  się  nie  przeczytane  wiadomości
pojawia się następujące okno:

Po naciśnięciu przycisku [OK] następuje przejście do opcji Komunikaty.
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Rozdział 12.  Zmiana hasła

Opcja Zmiana hasła pozwala na zmianę hasła za pomocą którego użytkownik rejestruje się w systemie.
Hasło można zmieniać z dowolną częstotliwością, konieczne jest pamiętanie aktualnego hasła. Błędne hasło  /
klucz uniemożliwia rejestrację w systemie.

Uwaga: W przypadku,  gdy  użytkownik  nie  pamięta  aktualnego  hasła  należy  skontaktować  się  z  bankiem
obsługującym.

W celu zmiany hasła, zgodnie  z  instrukcją  na  ekranie, należy  wpisać  aktualnie  obowiązujący  Klucz  (hasło  i
aktualne wskazanie tokena), a następnie dwukrotnie nowe hasło.
Hasło musi mieć od 4 do 8 znaków.

Po  zatwierdzeniu  (przycisk  [ZATWIERDŹ]),  nowe  hasło  należy  stosować  od  najbliższego  rejestrowania  w
systemie.

System kontroluje  długość  hasła  oraz  zgodność  wartości  wpisanych  w  polu  Nowe  hasło  oraz  Potwierdź
nowe  hasło.  W  przypadku  wprowadzenia  nieprawidłowej  długości  hasła  prezentowany  jest  komunikat:
"Wpisane hasło ma nieprawidłową długość. Należy podać 4-8 znaków."

W celu zmiany hasła maskowalnego należy wprowadzić hasło zawierające od 10 do 24 znaków.
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System kontroluje  długość  hasła  maskowalnego, w przypadku  wprowadzenia  nieprawidłowej  długości  hasła
prezentowany jest komunikat: "Wpisane hasło ma nieprawidłową długość. Należ podać 10-24 znaków." 

Uwaga:  Zmiana  hasła  nie  ma  związku  ze  wskazaniami  tokena  i  nie  zwalnia  użytkownika  z  konieczności
stosowania wskazania tokena podczas rejestracji w systemie CUI.



Dokumentacja użytkownika systemu def2500/REB

Rozdział 13   Historia logowań

Strona 49

DOC_UZT_def2500_REB_3.40.000C_Instrukcja_Glowna

Rozdział 13.  Historia logowań

Po  wybraniu  opcji  Historia  logowań  zostanie  otwarta  strona  z  historią  logowań  użytkownika  zawierającą
informacje o  dacie, godzinie  logowania, adresie  IP, z  którego  nastąpiło  logowanie  do  aplikacji def2500/REB
oraz statusie logowania. W przypadku logowania błędnego rekord jest wyróżniony na liście.
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Rozdział 14.  Informacje dodatkowe

14.1.  Informacje ogólne

Numer rachunku wyświetlany jest w formacie NRB tj. 26 cyfr.
Daty należy wprowadzać w formacie DD.MM.RRRR (dzień, miesiąc, rok) gdzie separatorem jest kropka.
Pliki PDF można przeglądać i drukować programem Acrobat Reader.

14.2.  Bezpieczeństwo usługi

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje
się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność  informacji i gwarantuje,
że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem. 

W  trakcie  połączenia  z  Centrum  Usług  Internetowych  wykorzystywane  są  następujące  techniki
kryptograficzne: 

algorytm symetryczny, używany do zabezpieczenia całej  sesj i komunikacyjnej  między przeglądarką klienta
a serwerem WWW, stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma  128 bitów - j est
najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych, 
algorytm  asymetryczny  (z  kluczem  prywatnym  i  publicznym  serwera  banku),  używany  w  czasie  inicj acj i
połączenia do  zabezpieczenia  transmisj i  losowo  wygenerowanego  klucza  sesyjnego  (wykorzystywanego  w
algorytmie  symetrycznym),  klucz  publiczny  Centrum  Usług  Internetowych  ma  1024  bity  -  j est  najdłuższy
spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych.

Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez  Centrum Usług Internetowych wykorzystywane  są
następujące metody: 

system  nadawania,  dla  każdego  z  użytkowników,  uprawnień  do  wykonywania  kolejnych  czynności
związanych ze zleceniem (tworzenie,  edycja,  akceptowanie, przekazanie do banku itd.)  oraz  uprawnień  do
przeglądania lub obciążania każdego z rachunków,
funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń, 
podpisy  elektroniczne  treści  zleceń  generowane  na  karcie  mikroprocesorowej  użytkownika  (po  podaniu
przez  niego  indywidualnego  numeru  PIN  do  karty)  dla  każdego  ze  zleceń,  sprawdzane  pod  kątem  ich
poprawności i zgodności z  kartą wzorów podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do
Centrum i przy przesyłaniu zlecenia z Centrum do systemu bankowego. 

Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody  kryptograficzne  uważane  są  przez  specjalistów za
najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych.
Sprawdzenia  włączonego  szyfrowania  oraz  długości  klucza  użytego  do  niego  można  dokonać  ustawiając
wskaźnik myszy  na  kłódce  w prawym dolnym rogu okna  przeglądarki. W przypadku  połączeń  do  Centrum
Usług Internetowych długość klucza powinna wynosić 128 bitów.

14.3.  Wymagania sprzętowe i systemowe

Komputer z systemem operacyjnym Windows 98, NT, 2000, XP lub nowszym
Zalecaną przeglądarką j est  Internet Explorer w wersj i 6 lub wyższej
Zalecane  konfiguracje  przeglądarek  internetowych  opisuje  odrębny  dokument  dotyczący  konfiguracj i
przeglądarek internetowych
Monitor i karta grafiki SVGA obsługująca rozdzielczość 1024x768 (min. rozdzielczość to 800x600)

Aby poprawnie skonfigurować przeglądarkę, z menu Narzędzia należy wybrać Opcje internetowe...

W zakładce Ogólne:
w części Tymczasowe pliki internetowe zalecane jest usunięcie plików cookie (przycisk [Usuń pliki
cookie...]), usunięcie plików offline (przycisk [Usuń pliki...] a następnie zaznaczenie opcji Usuń całą
zawartość offline i zatwierdzenie przyciskiem [OK]), ustawienie opcji Przy każdej  wizycie na stronie w części
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Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron po wciśnięciu przycisku [Ustawienia],
w części Historia proponuje się ustawienie liczby dni trzymania stron w historii na 0 oraz wciśnięcie
przycisku [Wyczyść historię],
w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu przycisku [Dostępność...] powinny być odznaczone opcje
Ignoruj  kolory określone na stronach sieci Web, Ignoruj  style określone na stronach sieci Web, Ignoruj
rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web, Formatuj  dokumenty używając mojego arkusza stylów.
W zakładce Zabezpieczenia:
dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średni.
W zakładce Prywatność:
w części Ustawienia zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni,
w części Blokowanie wyskakujących okienek należy odznaczyć opcję Zablokuj  wyskakujące okienka.
W zakładce Zawartość:
zaleca się po wciśnięciu przycisku [Autouzupełnianie odznaczyć] opcję Nazwy użytkowników i hasła w
formularzach oraz wcisnąć przycisk [Wyczyść hasła].
W zakładce Zaawansowane:
w części Multimedia dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja
Pokaż obrazy,
w części Zabezpieczenia należy zaznaczyć: Nie zapisuj  zaszyfrowanych stron na dysku, Opróżnij  folder
tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki, Ostrzegaj  przed nieważnymi
certyfikatami witryn, Ostrzegaj , j eżeli przesyłanie formularzy j est przekierowywane, Sprawdź, czy certyfikat
wydawcy nie został cofnięty, Użyj  SSL3.0.

Aby umożliwić prawidłowe działanie opcji związanych z pobieraniem plików wskazane jest dodanie używanej
nazwy serwera bankowego do listy zaufanych witryn.
Aby dodać witrynę do zaufanych należy:

Z  menu  Narzędzia  wybrać  Opcje  internetowe...  i  na  zakładce  Zabezpieczenia  wskazać  ikonę  Zaufane
witryny a następnie przyciskiem [Witryny...] otworzyć okno listy zarządzania zaufanymi witrynami.
W oknie edycyjnym podać adres witryny, wcisnąć przycisk [Dodaj] i zaakceptować zmiany przez [OK]. 
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