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Rozdział 1.  Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def2500/REB w wersji 3.35.003C.

Historia zmian:

Data Autor Wersja systemu Opis zmiany

2013-11-07 Marzena Biniecka 3.35.000C Utworzenie dokumentac ji

2013-12-03 Marzena Biniecka 3.35.003C A ktualizac ja dokumentac ji

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

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.  Przeznaczenie systemu

System  bankowości  internetowej  def2500/REB  -  LT  wersja  mobilna  (lite)  umożliwia  klientom  Centum  Usług
Internetowych  korzystanie  z  usług  bankowości  elektronicznej  za  pomocą  urządzeń  mobilnych  np.  telefonów
komórkowych, tabletów. Z uwagi na kompatybilność aplikacji def2500/REB  -  LT  z  przeglądarkami  mobilnymi
zaleca  się  korzystanie  z  przeglądarek  mobilnych  Chrome  27.0  (Android),  Opera  Mobile  12.1  i  Safari  6.0
(iPhone). 

Za pomocą systemu Użytkownik może z dowolnego miejsca:
zarządzać własnymi rachunkami bankowymi - sprawdzać szczegóły rachunków oraz historię operacji,
przeglądać listę złożonych przelewów, definiować przelewy pomiędzy własnymi rachunkami, przelewy zwykłe
oraz do urzędu skarbowego i ZUS,
przeglądać  listę  szablonów  złożonych  w  pełnej  wersji  def2500/REB,  edytować  szablony,  usuwać  szablony
oraz składać przelewy na podstawie danych z szablonu,
przeglądać listę lokat, założyć nową lokatę oraz zerwać aktywną lokatę,
przeglądać  listę  kart  kredytowych  oraz  informacje  szczegółowe  na  temat  karty  kredytowej,  przeglądać
historię operacji wykonanych kartą kredytową, przeglądać operacje na rachunku karty kredytowej,
przeglądać szczegóły karty kredytowej, sprawdzać transakcje kartowe oraz rozliczenia kartowe,
przeglądać listę rachunków kredytowych,
przeglądać listę komunikatów bankowych,
przeglądać listę doładowań telefonów oraz złożyć nowe doładowanie telefonu,
zmienić hasło dostępu oraz przeglądać historię logowań.

Rozwiązanie to łączy wygodę i szybkość działania z zachowaniem współczesnych standardów bezpieczeństwa. 
Autoryzacja transakcji odbywa się przy pomocy środka autoryzacji przypisanego do danego użytkownika.
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Rozdział 4.  Uruchomienie systemu i logowanie

Aby  uzyskać  dostęp  do  aplikacji,  należy  uruchuchomić  przeglądarkę  internetową  i  wpisać  adres  (URL),  pod
którym dostępna jest aplikacja. 
W  zależności  od  rodzaju  wydanych  użytkownikowi  (i  stosowanych  przez  niego  do  logowania  w  klasycznym
kanale  WWW) środków  dostępu,  logowanie  może  przebiegać  z  wykorzystaniem  hasła  stałego/maskowanego
lub tokena VASCO/RSA. 
Jako kod uwierzytelniający mogą zostać użyte odpowiednio hasło lub hasło do tokena łącznie  ze wskazaniem
tokena (tylko wskazanie tokena w trybie nowego hasła do tokena).
Obowiązują  te  same  reguły  pierwszego  logowania  i  blokowania  dostępu,  co  dla  klasycznego  kanału  WWW
(pierwsze logowanie w kanale  mobilnym nie  wymaga  ustawienia  nowego  hasła,  jeżeli  klient  ma  już  za  sobą
pierwsze  logowanie  przez  WWW),  analogicznie  po  dwóch  nieudanych  próbach  logowania  do  def2500/REB,
kolejna  nieudana  próba  logowania  w  urządzeniu  mobilnym  spowoduje  zablokowanie  hasła  zarówno  do
klasycznego kanału WWW, jak i kanału mobilnego).
Kontrola  dostępu  klienta  w  procesie  uwierzytelnienia  użytkownika  uwzględnia  fakt  udostępnienia  kanału
mobilnego. 
Poniżej przedstawiono proces logowania użytkownika za pomocą hasła stałego.
W  pierwszym  kroku  użytkownik  podaje  poprawny  identyfikator  w  polu  Podaj  swój  identyfikator  oraz
wybiera przycisk [ZALOGUJ].

W  kolejnym  kroku  należy  w  polu  Podaj  swoje  hasło  wprowadzić  poprawne  hasło  oraz  wybrać  przycisk
[ZATWIERDŹ]. Ze względów bezpieczeństwa system maskuje wprowadzone wartości dla hasła. 

W przypadku, gdy użytkownikowi przypisano metodę autoryzacji w  postaci  hasła  maskowalnego,  system  nie
prosi o podanie całego hasła, ale o losowo wybrane znaki tego hasła. 
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W  przypadku  wprowadzenia  błędnych  danych  w  procesie  logowania  zostanie  zaprezentowany  komunikat
walidacyjny oraz nie będzie możliwości zalogowania się do systemu def2500/REB w wersji mobilnej.

 

Okno logowania pojawia się również po dłuższej bezczynności użytkownika (tzn. gdy przez pewien czas nie  są
przesyłane dane pomiędzy naszym urządzeniem a serwerem  systemu).  Po  ponownym  zalogowaniu  możemy
kontynuować pracę. 

Pierwsze logowanie do aplikacji def2500/REB dla kanału WWW lub do kanału mobilnego wymaga zmiany hasła.
W  celu  zmiany  hasła  należy  wpisać  aktualnie  obowiązujący  Klucz  (hasło  i  aktualne  wskazanie  tokena),  a
następnie dwukrotnie nowe hasło.
Hasło musi zawierać od 4 do 8 znaków.

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

W przypadku kilkukrotnego podania niewłaściwego hasła, nastąpi zablokowanie dostępu do systemu.

W  wyniku  poprawnego  zalogowania  się  zostanie  otwarta  sesja,  w  ramach,  której  użytkownik  będzie  mógł
korzystać  z  funkcjonalności  systemu  def2500/REB  w  wersji  mobilnej.  Sesje  użytkownika  w  kanale  WWW  i
mobilnym  będą  niezależne,  co  w  szczególności  umożliwi  jednoczesne  korzystanie  przez  tego  samego
użytkownika  z  obu  kanałów.  Przykładowo  dyspozycja  przelewu  z  przyszłą  datą  realizacji  zlecona  w  kanale
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mobilnym może być następnie anulowana w klasycznym kanale WWW.
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Rozdział 5.  Struktura stron serwisu

System zbudowany jest w postaci bezpiecznych stron WWW w sposób zapewniający optymalizację  pod kątem
dostępności dla urządzeń mobilnych z przeglądarką internetową HTML. Wersja mobilna systemu def2500/REB
działa  wespół  z  pełną  wersją  aplikacji  systemu  def2500/REB.  Parametryzacja  systemu  dokonywana  jest  w
aplikacji BankAdmin oraz defBank-Pro.
Obsługa  stron  aplikacji  jest  intuicyjna, ponieważ  opiera  się  na  elementach  powszechnie  stosowanych  w
serwisach internetowych. 
Ze  względu  na  wygodę  obsługi  ekrany  przelewów  zostały  podzielone  na  kroki,  aby  na  ekranie  urządzenia
mobilnego mieć dostęp do aktualnie  wykonywanych czynności. Na końcu realizacji przelewu prezentowane są
informacje  na  jednym  ekranie  podsumowującym.  Dzięki  temu  można  zweryfikować  i  zatwierdzić  realizację
przelewu lub wrócić do jego edycji. 
W kolejnych rozdziałach opisano niektóre funkcje specyficzne dla systemu def2500/REB w wersji mobilnej.

5.1.  Stronicowanie list

Każda lista w aplikacji zawierająca więcej niż określoną liczbę rekordów jest stronicowana (za wyjątkiem stron
Rachunki, Lokaty, Kredyty, Karty kredytowe). 
Jeśli  w  wynikach  wyszukiwania  liczba  rekordów  nie  przekracza  maksymalnej  liczby  na  stronę  lub  brak
rezultatów, stronicowanie nie występuje.

Domyślnie  wyświetla  się  stała  liczba  rekordów  na  listach  (5).  Przejście  do  kolejnych  stron  jest  możliwe  za

pomocą przycisków nawigacyjnych   znajdujących się pod listą.

5.2.  Walidacja poprawności danych

Podczas wypełniania  pól  formularzy  stosowana  jest  walidacja,  czy  wprowadzona  przez  użytkownika  wartość
jest  prawidłowa.  W  przypadku  gdy  podczas  przejścia  na  następną  stronę  dyspozycji  dane  pole  nie  spełnia
warunku walidacyjnego zostanie zaprezentowany komunikat błędu wyróżniony kolorem czerwonym.

Przykład:

W  przypadku  wystąpienia  jakiegokolwiek  błędu  na  formularzu  nie  będzie  możliwe  przejście  do  kolejnego
kroku.
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5.3.  Komunikowanie sukcesu dla akcji

Każda akcja użytkownika powodująca zapis/zmianę lub usunięcie  danych w systemie i zakończona sukcesem
skutkuje zaprezentowaniem komunikatu potwierdzenia jej  wykonania.  Przykładem  takiej  akcji  jest  usunięcie
szablonu przelewu.

5.4.  Format daty

Standardowym formatem daty prezentowanym w aplikacji jest format RRRR-MM-DD. Gdzie RRRR oznacza rok,
MM - miesiąc natomiast DD - dzień.

5.5.  Podpowiedź kalendarza przy definiowaniu dat

Użytkownik ma możliwość skorzystania z podpowiedzi ikonki  kalendarza dostępnej na formularzach przy
polach  wymagających  wprowadzenia  daty  lub  zakresu  dat.  W  celu  zdefiniowania  daty  przy  pomocy  ikonki
należy  w  okienku  kalendarza  wybrać  odpowiednią  datę.  Data  zostanie  automatycznie  podstawiona  w

odpowiednie pole. Przycisk [Wymaż] na ekranie powoduje wyczyszczenie pola daty. 
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5.6.  Domyślne wartości list wyboru

Używane w systemie listy  wyboru  przyjmują  domyślnie  wartość  neutralną  Wybierz  oznaczającą  także  brak
filtrowania. W przypadku pola, którego wartość jest wymagana, a istnieje tylko jedna możliwa wartość, system
ustawia domyślnie wybór na tę wartość. 

W przypadku pola, dla którego istnieje  wartość domyślna (np. rachunek domyślny) dla pola wyboru rachunku
podstawiana jest wartość domyślna bez możliwości zmiany.
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Rozdział 6.  Strona główna systemu

Po prawidłowym zidentyfikowaniu użytkownika na ekranie  wyświetlana jest strona główna aplikacji z nazwami
funkcjonalności dostępnych w systemie def2500/REB w wersji mobilnej.

Menu główne aplikacji obejmuje następujące sekcje:
RACHUNKI - sekcja umożliwia przejście do menu RACHUNKI,
PRZELEWY - sekcja umożliwa przejście do meny PRZELEWY,
LOKATY - sekcja umożliwia przejście do menu LOKATY,
KARTY - sekcja umożliwa przejście do menu KARTY,
KREDYTY - sekcja umożliwa przejście do menu KREDYTY,
KOMUNIKATY - umożliwia przejście do menu KOMUNIKATY,
DOŁADOWANIA - umożliwa przejście do menu DOŁADOWANIA,
USTAWIENIA - sekcja umożliwia przejście do menu USTAWIENIA.

Użytkownik ma możliwość wylogowanie się  z aplikacji poprzez ikonkę  lub bezpośredniego skorzystania z

menu głównego, znajdując się w dowolnym miejscu w systemie - ikonka .

Dodatkowo  na  stronie  głównej  w  górnym  pasku  nad  menu  aplikacji  preznetowane  są  dane  zalogowanego
użytkownika oraz data i godzina ostatniego logowania do aplikacji mobilnej def2500/REB.

Na  formatce  prezentowane  są  podstawowe  funkcjonalności  dostępne  dla  danego  użytkownika  systemu,  aby
wyświetlić  rozszerzone  menu  z  dodatkowymi  opcjami,  użytkownik  musi  kliknąć  w  ikonkę  odpowiadającą
wybranej funkcjonalności.

Opcje dostępne w menu głównym zostaną omówione w podrozdziałach.

6.1.  Rachunki

Wybór opcji RACHUNKI dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwa podgląd listy rachunków klienta.

Z poziomu listy rachunków użytkownik ma możliwość:
przejścia/wyświetlenia  menu  kontekstowego  (akcji)  dla  wybranego  rachunku  poprzez  wybór  odnośników:

HISTORIA OPERACJI, NOWY PRZELEW oraz NOWA LOKATA, dostępnych po kliknięciu w ikonkę ,
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bezpośredniego przejścia do informacji szczegółowych o rachunku - wybór odnośnika z numerem rachunku
lub z nazwą produktu,
powrotu do menu głównego.

Dla każdego rachunku z listy prezentowana jest nazwa i numer rachunku w postaci skróconej np. Moje  konto
06 1111...1111 oraz dostępne środki dla rachunku (kwota i waluta rachunku).

W  przypadku  wyboru  odnośników  NOWY  PRZELEW  oraz  NOWA  LOKATA  (dla  danego  rachunku)  następuje
automatyczne  przekierowanie  na  dedykowane  formatki,  na  których  w  polu  Z  rachunku  prezentowany  jest
numer rachunku, z którego wykonano daną akcję bez możliwości zmiany wartości dla pola.
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6.1.1.  Szczegóły rachunku

W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla rachunku należy wybrać odnośnik  z numerem rachunku lub  z
nazwą produktu.
Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY RACHUNKU, na której dostępne są następujęce dane: 

Nazwa i numer rachunku w formacie NRB,
Dostępne środki - kwota dostępnych środków dla rachunku wraz z walutą,
Saldo rachunku - saldo dla rachunku wraz z walutą, w przypadku wartości ujemnej wartość prezentowana
jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus,
Przyznany limit - kwota przyznanego limitu dla rachunku wraz z walutą,
Zablokowane środki - suma kwot środków zablokowanych na rachunku wraz z walutą,
Kwota zaległości - wartość kwoty zaległości wraz z walutą,
Posiadacz - dane posiadacza rachunku,
Oprocentowanie rachunku – oprocentowanie zgromadzonych środków,
Oprocentowanie limitu - oprocentowanie debetu dostępnego na rachunku,
Limit jednorazowy - maksymalna kwota operacji jednorazowej wraz z walutą,
Limit dzienny - maksymalna kwota operacji dziennych wraz z walutą.

Wybór ikonki  umożliwia powrót do listy rachunków.

6.1.2.  Historia operacji

W  celu  wyświetlenia  historii  operacji  dla  rachunku  należy  kliknąć  w  ikonkę  dostępną  dla  wybranego
rachunku a następnie wybrać odnośnik HISTORIA OPERACJI.
Domyślnie zostaną zaprezentowane transakcje z ostatnich 30 dni. W przypadku braku transakcji z ostatnich 30
dni prezentowana jest infomacja jak na poniższym ekranie.



Dokumentacja użytkownika systemu def2500/REB

Rozdział 6   Strona główna systemu

Strona 17

DOC_UZT_def2500_REB_3.35.003C_Wersja_Mobilna

 Po wyborze ikonki  użytkownik ma możliwość:

zastosowania filtru prostego (według zakresu dat lub z ostatnich 30/60/90 dni), wybór ikonek   oraz 
dostępnych  dla  pól  z  parametrami  wyszukiwania  umożliwa  odpowiednio  rozwinięcie/zwinięcie  sekcji  dla
filtru. 

zastosowania  filtru  zaawansowanego  poprzez  wybór  odnośnika  Wyszukiwanie  zaawansowane.  Filtr
wyszukiwania  zaawansowanego  umożliwia  dodatkowo  zdefiniowanie  następujących  parametrów
wyszukiwania operacji:
o Typ operacji: wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej:

o Kwota operacji od do - określenie zakresu kwot dla operacji,

o Tytuł operacji - zdefiniowanie pełnego tytułu lub fragmentu tytułu dla operacji,

o Nadawca/Odbiorca - zdefiniowanie fragmentu z nazwy nadawcy/odbiorcy dla operacji.
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Zastosowanie filtru zaawansowanego bierze pod uwagę również kryteria filtru prostego.
Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania dla operacji należy wybrać przycisk [SZUKAJ].

Lista operacji prezentuje następujące dane:
Kwota operacji - kwota operacji wraz z walutą,
Data księgowania,
Rodzaj operacji,
Odbiorca/Nadawca - dane odbiorcy, nadawcy,
Opis - tytuł płatności dla operacji.



Dokumentacja użytkownika systemu def2500/REB

Rozdział 6   Strona główna systemu

Strona 19

DOC_UZT_def2500_REB_3.35.003C_Wersja_Mobilna

Lista  operacji  jest  stronicowana.  Przejście  do  kolejnych  stron  następuje  poprzez  wybór  przycisków

nawigacyjnych   znajdujących się pod listą.

Wskazanie operacji z listy umożliwia podgląd jej szczegółów. 
Formatka prezentuje następujące dane:

Numer referencyjny - numer referencyjny operacji,
Data księgowania - data księgowania operacji w formacie RRRR.MM.DD,
Rodzaj operacji,
Kwota operacji - kwota operacji wraz z walutą,
Saldo po operacji,
Nadawca/Odbiorca - dane nadawcy,dbiorcy,
Numer rachunku,
Opis  -  tytuł  płatności  dla  operacji.  W  przypadku  przelewów  specjalnych  typów  np.  przelew  do  ZUS,  opis
operacji obejmuje dane specyficzne dla tego rodzaju przelewu np. Typ wpłaty, Deklaracja itd. 
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6.2.  Przelewy

Wybór opcji PRZELEWY dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwa:
zdefiniowanie nowego przelewu zwykłego,
zdefiniowanie nowego przelewu na rachunek własny,
zdefiniowanie nowego przelewu ZUS,
zdefiniowanie nowego przelewu do urzędu skarbowego,
wyświetlenia listy złożonych przelewów,
wyświetlenie szczegółowych danych wybranego przelewu, 
wyświetlenie listy szablonów przelewów zdefiniowanych w pełnej wersji systemu def2500/REB,
wyświetlenie  szczegółowych  danych  wybranego  szablonu  przelewu,  edycję  szablonu  przelewu,   usunięcie
szablonu przelewu, zdefiniowanie przelewu na podstawie szablonu.
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6.2.1.  Nowy przelew na rachunek własny

W celu zdefiniowania nowego przelewu na rachunek własny należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik  NOWY
PRZELEW JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy.
W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować nastepujące dane:

Typ przelewu - wybrać wartość Przelew własny,
Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
Na rachunek - wybrać rachunek do uznania z listy dostępnych rachunków klienta, rachunek docelowy musi
być różny od rachunku obciążanego,
Tytułem  -  tytuł  identyfikujący  przelew  własny,  pole  składa  się  z  czterech  podpól,  każde  podpole  może
zawierać maksymalnie 35 znaków,
Kwota - wartość kwoty przelewu,
Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie  RRRR-MM-DD (domyślnie  prezentowana jest data
bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza.
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Przycisk [Wyślij] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a
następnie:

Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [Anuluj],
Zakończyć składanie przelewu - przycisk [Wyślij]. 

Po  poprawnym  zakończeniu  definicji  przelewu  prezentowany  jest  komunikat  potwierdzający  przekazanie
przelewu do realizacji.
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W procesie składania przelewu na rachunek własny system sprawdza limity oraz dostępne środki na rachunku.

Uwaga: Zatwierdzenie  przelewu na rachunek własny 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.

6.2.2.  Nowy przelew zwykły

W celu zdefiniowania nowego przelewu zwykłego należy w pierwszym kroku wybrać odnośnik  NOWY PRZELEW
JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy.
W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować nastepujące dane:

Typ przelewu - wybrać wartość Przelew zwykły,
Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
Określić rodzaj płatności  (tylko  dla  bieżącej  daty  wykonania)  poprzez  wstawienie  bądź  nie  znacznka  przy
polu  Natychmiastowy.  Wstawienie  znacznika  przy  polu  oznacza  wybór  systemu  rozliczeń  płatności
natychmiastowych  Express  ELIXIR,  w  ramach  którego  dokonywanie  przelewów  pomiędzy  bankami
nsastępuje  w  czasie  rzeczywistym,  w  przypadku  braku  znacznika  przy  polu  przelew  zostanie  wysłany  za
pomocą systemu rozliczeń Elixir,
Szablon  - w przypadku,  gdy  w  pełnej  wersji  aplikacji  def2500/REB  zdefiniowano  szablony  dla  przelewów
zwykłych  wówczas  użytkownik  ma  możliwość   wyboru  właściwego  szablonu  z  dostępnej  listy  rozwijanej.
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,
Nazwa odbiorcy  -  należy  zdefiniować  dane  odbiorcy,  pole  może  zawierać  maksymalnie  140  znaków.  W
przypadku, gdy w pełnej wersji aplikacji def2500/REB zdefiniowano odbiorców płatności  po  wyborze  ikonki

 dostępnej  przy  polu.  Zostanie  zaprezentowana  lista  zdefiniowanych  odbiorców,  na  liście  odbiorców

wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy  jego dane zostaną przeniesione na  dokument  w  pola:
Nazwa odbiorcy, Rachunek odbiorcy, Tytułem,
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Rachunek  odbiorcy  -  należy  zdefiniować  rachunek  odbiorcy,  w  przypadku  wyboru  odbiorcy  z  listy
rachunek zostanie automatycznie podstawiony w polu,
Tytułem  -  tytuł  identyfikujący  przelew  zwykły,  pole  składa  się  z  czterech  podpól,  każde  podpole  może
zawierać maksymalnie 35 znaków,
Kwota - wartość kwoty przelewu zwykłego,
Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie  RRRR-MM-DD (domyślnie  prezentowana jest data
bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza.

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

Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane – przycisk [Anuluj],
Zakończyć składanie przelewu - przycisk [Wyślij]. 
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Po  poprawnym  zakończeniu  akcji  definiowania  przelewu  prezentowany  jest  komunikat  potwierdzający
przekazanie przelewu do realizacji.

W  procesie  składania  przelewu  zwykłego  system  waliduje  dane,  sprawdza  limity  oraz  dostępne  środki  na
rachunku.

Uwaga:  Zatwierdzenie  przelewu  zwykłego  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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6.2.3.  Przelew do ZUS

W  celu  zdefiniowania  nowego  przelewu  ZUS  należy  w  pierwszym  kroku  wybrać  odnośnik  NOWY  PRZELEW
JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy.
W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować nastepujące dane:

Typ przelewu - wybrać wartość Przelew do ZUS,
Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
Szablon  - w przypadku,  gdy  w  pełnej  wersji  aplikacji  def2500/REB  zdefiniowano  szablony  dla  przelewów
ZUS wówczas użytkownik  ma możliwość wyboru właściwego szablonu z dostępnej listy  rozwijanej.  Szablon
obejmuje wszystkie  dane zdefiniowane na przelewie, dane  odczytane  z  szablonu  mogą  zostać  poprawione
przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu,
Rachunek ZUS - w zależności od typu składki użytkownik ma do wyboru następujące numery rachunków:

Typ wpłaty - literowy symbol rodzaju wpłaty. Należy wybrać wartość z dostępnej listy rozwijanej:

Deklaracja - określenie miesiąca i roku, którego dotyczy wpłata, zapis w formacie MMRRRR,
Nr deklaracji - dwucyfrowy numer deklaracji,
Nr  decyzji/umowy/tytułu  wykon.  -  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,
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 rozwijanej:

Numer  identyfikatora  -  numer  dokumentu  dodatkowego  (w  przypadku  wyboru  wartości  brak  dla  typu
identyfikatora uzupełniającego pole jest nieaktywne),
Kwota  -  jeśli  wybraliśmy  szablon  przelewu  kwota  została  wpisana  automatycznie  zgodnie  z  zapisem  w
szablonie, użytkownik może zmienić wartość kwoty,
Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie  RRRR-MM-DD (domyślnie  prezentowana jest data
bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza.
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Przycisk [Wyślij] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a
następnie:

Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [ANULUJ],
Zakończyć składanie przelewu - przycisk [WYŚLIJ]. 
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Po akcji definiowania przelewu do ZUS prezentowany jest komunikat potwierdzający przekazanie  przelewu do
realizacji.

W procesie  składania przelewu do ZUS system  waliduje  dane  specyficzne  dla  tego  typu  przelewu,  sprawdza
limity oraz dostępne środki na rachunku.
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Uwaga:  Zatwierdzenie  przelewu  do  ZUS  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.

6.2.4.  Przelew do US

W  celu  zdefiniowania  nowego  przelewu  US  należy  w  pierwszym  kroku  wybrać  odnośnik  NOWY  PRZELEW
JEDNORAZOWY dostępny w opcji Przelewy.
W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować nastepujące dane:

Typ przelewu - wybrać wartość Przelew do US,
Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostępnej listy rachunków klienta,
Szablon - w przypadku, gdy w pełnej wersji aplikacji def2500/REB zdefiniowano szablony dla przelewów US
wówczas  użytkownik  ma  możliwość  wyboru  właściwego  szablonu  z  dostępnej  listy  rozwijanej.  Szablon
obejmuje wszystkie  dane zdefiniowane na przelewie, dane  odczytane  z  szablonu  mogą  zostać  poprawione
przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu,
Nazwa i rachunek US  - numer rachunku organu podatkowego - numer rachunku bankowego  właściwego

organu  podatkowego  w  formacie  NRB.   Po  wyborze  ikonki   użytkownik  ma  możliwość  wyboru
rachunku urzędu skarbowego z dostępnej listy:

Symbol formularza - oznaczenie powinno odpowiadać numerowi rachunku bankowego. Należy wybrać z
listy:
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Okres zobowiązania  - okres,  którego  zobowiązanie  podatkowe  dotyczy.  Sposób  wypełniania  pola  okres
zobowiązania jest następujący: 

RRT[NN[MM]], gdzie:
RR-ostatnie 2 cyfry roku
T-typ okresu płatności (R-rok, P-półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D-dekada, J-dzienne)
NN-nr okresu; dla: R-brak, P-(01,02), K-(01-04), M-(01-12), D-(01-03), J-(01-31)
MM-nr miesiąca (01-12)
np:
03R - za cały rok 2003
03P01 - za pierwsze półrocze roku 2003
03K03 - za trzeci kwartał roku 2003
02M12 - za grudzień roku 2002
02D0312 - za trzecią dekadę miesiąca grudnia roku 2002
02J0112 - za pierwszy dzień miesiąca grudnia roku 2002

Identyfikacja  zobowiązania  -  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  uzupełniającego  -  typ  dodatkowego  dokumentu  identyfikującego.  Należy  wybrać
wartość z dostępnej listy rozwijanej:

Numer identyfikatora - numer identyfikatora uzupełniającego, 
Kwota  -  jeśli  wybraliśmy  szablon  przelewu,  kwota  została  wpisana  automatycznie  zgodnie  z  zapisem  w
szablonie. Użytkownik może zmienić wartość kwoty.
Data wykonania - data wykonania przelewu w formacie  RRRR-MM-DD (domyślnie  prezentowana jest data
bieżąca), dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza.
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Przycisk [Wyślij] powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikować wprowadzone dane, a
następnie:

Powrócić do definiowania przelewu i poprawić błędne dane - przycisk [Anuluj],
Zakończyć składanie przelewu - przycisk [Wyślij]. 

Po  poprawnej  akcji  definiowania  przelewu  do  US  prezentowany  jest  komunikat  potwierdzający  przekazanie
przelewu do realizacji.

W  procesie  składania  przelewu  do  US  system  waliduje  dane  specyficzne  dla  tego  typu  przelewu,  sprawdza
limity oraz dostępne środki na rachunku.



Dokumentacja użytkownika systemu def2500/REB

Rozdział 6   Strona główna systemu

Strona 32

DOC_UZT_def2500_REB_3.35.003C_Wersja_Mobilna

Uwaga:  Zatwierdzenie  przelewu  do  US  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.

6.2.5.  Lista złożonych przelewów

Po wyborze  opcji  PRZELEWY  dostępnej  ze  strony  głównej  aplikacji  użytkownik  ma  możliwość  podglądu  listy
złożonych przelewów.
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Lista  przelewów  jest  stronicowana.  Przejście  do  kolejnych  stron  następuje  poprzez  wybór  przycisków

nawigacyjnych   znajdujących się pod listą.

Wskazanie przelewu z listy umożliwa podgląd danych wybranego przelewu.
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6.2.6.  Przelewy oznaczone jako PSD

W zależności od wartości usługi PSD konfigurowanej na bazie danych def2500/REB, na formatce potwierdzenia
danych  przelewu  prezentowana  jest  dodatkowo  informacja  o  planowanych  kosztach  przelewu  pobierana  z
systemu defBank-Pro, oraz wyliczana jest planowana data realizacji i planowana data dostarczenia środków na
konto odbiorcy.

Na  formatce  potwierdzającej  złożenie  przelewu  dostępna  jest  dodatkowo  sekcja  Pokaż  informacje

rozszerzone  prezentująca przewidywane koszty przelewu.

Po kliknięciu na sekcję w przypadku pozytywnego zakończenia operacji pobrania kosztów przelewu z systemu
bankowego użytkownik otrzymuje następujące informacje:

koszty przelewu w formie tabeli prezentującej nazwę i kwotę kolejnych pozycji kosztów,
datę  dostarczenia  środków  do  banku  odbiorcy  wyliczoną  na  podstawie  danych  dyspozycji  w  oparciu  o
konfigurację  kalendarza,  słownika  przesunięć  NOSTRO  oraz  macierzy  COT  definiowanych  w  aplikacji
BankAdmin.

Pojęcie Cut-Off Time (czas odcięcia) oznacza czas w ciągu dnia, po którym realizacja płatności odbywa się  w
kolejnym dniu roboczym.
Funkcjonalność prezentacji informacji o planowanych kosztach przelewu, wyliczania planowanej daty  realizacji
oraz planowanej daty  dostarczenia środków na konto odbiorcy  dotyczy przelewów zwykłych, do ZUS oraz  do
US.
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Jeśli w wyniku kalkulacji, planowana data realizacji zlecenia różni się od wprowadzonej przez użytkownika daty
realizacji, to:

data realizacji jest ustawiana na wyliczoną planowaną datę realizacji,
pod polem Data realizacji wyświetlona będzie przyczyna zmiany.
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Kliknięcie  na  sekcję  Ukryj  informacje  rozszerzone  powoduje  zamknięcie  sekcji  prezentującej
przewidywane koszty przelewu.

W  przypadku  niepowodzenia  operacji  pobrania  kosztów  prezentowany  jest  komunikat:  "Brak  informacji  o
kosztach transakcji ze względu na chwilową niedostępność usługi".

W  przypadku,  gdy  w  systemie  defBank-Pro  nie  zdefiniowano  kosztów  prowizji  dla  danego  typu  przelewu
prezentowany jest komunikat: "Brak kosztów transakcji".

Uwaga:  Transakcje  oznaczone  jako  PSD  podlegają  wymogom  projektu  Ustawy  o  Usługach  Płatniczych
wynikającej z dyrektywy PSD. Oznaczenie transakcji jako PSD uzależnione jest od przynależności waluty  oraz
kraju do koszyka PSD.
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6.2.7.  Lista szablonów przelewów

Po wyborze  opcji  PRZELEWY  dostępnej  ze  strony  głównej  aplikacji  użytkownik  ma  możliwość  podglądu  listy
szablonów przelewów zdefiniowanych w pełnej wersji systemu def2500/REB.
Szablony dla przelewów prezentowane są po wyborze sekcji SZABLONY PRZELEWÓW.

Wyświetlona lista prezentuje szablony przelewów zwykłych, przelewów do ZUS oraz do US.
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Lista  szablonów  przelewów  jest  stronicowana.  Przejście  do  kolejnych  stron  następuje  poprzez  wybór

przycisków nawigacyjnych   znajdujących się pod listą.

Wskazanie szablonu z listy umożliwa wyświetlenie szczegółowych danych dla szablonu.
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6.2.7.1.  Złożenie przelewu z szablonu

Użytkownik ma możliwość wykonania przelewu na podstawie danych wybranego szablonu przelewu poprzez

wybór odnośnika Złóż przelew dostępnego po kliknięciu w ikonkę  prezentowaną przy kwocie szablonu
przelewu.

Po wyborze odnośnika zostanie  wyświetlony formularz przelewu z  polami  wypełnionym  na  podstawie  danych
wybranego szablonu.
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6.2.7.2.  Edycja szablonu przelewu

Użytkownik  ma  możliwość  wykonania  edycji  danych  dla  wybranego  szablonu  przelewu  poprzez  wybór

odnośnika Edycja dostępnego po kliknięciu w ikonkę  prezentowaną przy kwocie szablonu przelewu.

Zostanie wyświetlona formatka szablonu przelewu w trybie edycji.
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Po zmodyfikowaniu danych szablonu przelewu należy wybrać przycisk [ZATWIERDŹ] na powyższej formatce.
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W celu zatwierdzenia zmian dla szablonu przelewu należy ponownie wybrać przycisk  [ZATWIERDŹ]  dostępny
na formatce potwierdzenia edycji danych szablonu. Po wykonaniu tej akcji zostanie  zaprezentowany stosowny
komunikat potwierdzający pomyślną zmianę danych dla szablonu.

6.2.7.3.  Usunięcie szablonu przelewu

Użytkownik ma możliwość usunięcia wybranego szablonu przelewu poprzez wybór odnośnika Usuń dostępnego

po kliknięciu w ikonkę  prezentowaną przy kwocie szablonu przelewu.

Operacja usunięcia szablonu przelewu z listy szablonów wymaga potwierdzenia.

Po  poprawnej  akcji  usunięcia  szablonu  z  listy  zostanie  zaprezentowany  stosowny  komunikat  potwierdzający
usunięcie szablonu.

6.3.  Lokaty

Wybór  opcji  LOKATY  dostępnej  ze  strony  głównej  aplikacji  umożliwa  użytkownikowi  przegląd  skróconych
informacji na temat lokat widocznych w kanale WWW.
Z poziomu listy lokat użytkownik ma możliwość:

przejścia/wyświetlenia  menu  kontekstowego  (akcji)  dla  wybranej  lokaty  poprzez  wybór  odnośnika:

ZERWANIE LOKATY dostępnego po kliknięciu w ikonkę ,

bezpośredniego przejścia do  informacji  szczegółowych  o  lokacie  -  wybór  odnośnika  z  numerem  rachunku
lokaty lub z nazwą produktu,
powrotu do menu głównego.
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6.3.1.  Szczegóły lokaty

W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla lokaty należy wybrać odnośnik z numerem rachunku lokaty  lub
z nazwą produktu.
Zostanie zaprezentowana formatka SZCZEGÓŁY LOKATY, na której dostępne są następujące dane: 

Status - status lokaty,
Numer umowy - numer umowy, 
Data otwarcia - data utworzenia lokaty,
Data kapitalizacji,
Okres lokaty - okres na jaki została założona lokata,
Rodzaj oprocentowania,
Oprocentowanie - wartość oprocentowania dla lokaty,
Sposób zadysponowania lokatą,
Saldo lokaty - kwota i waluta lokaty,

Odsetki  -  kwota  i  waluta  naliczonych  odsetek,  dodatkowo  dla  lokat  o  statusie  Aktywna,  dla  pola

prezentowany jest pasek postępu obrazujący ilość dni jaka pozostała do kapitalizacji odsetek,
NRB lokaty.
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6.3.2.  Zerwanie lokaty

Użytkownik ma możliwość zerwania aktywnej lokaty poprzez wybór odnośnika ZERWANIE LOKATY dostępnego

po kliknięciu w ikonkę  prezentowaną przy kwocie lokaty.

Po  wyborze  odnośnika  zostanie  otwarte  poniższe  okno  umożliwiające  potwierdzenie  zerwania  lokaty,  na
którym należy wybrać rachunek do przelania środków po zerwaniu. 
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Na  formatce  potwierdzającej  zerwanie  lokaty  prezentowana  jest  dodatkowo  kwota  i  waluta  naliczonych
odsetek.

Uwaga:  Zatwierdzenie  zerwania  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.
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6.3.3.  Nowa lokata

W  celu  zdefiniowania  nowej  lokaty  należy  wybrać  odnośnik  NOWA  LOKATA  dostepny  w  opcji  Lokaty  oraz
wprowadzić następujące dane:

Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostepnej listy rachunków klienta,
Kwota lokaty - wartość kwoty 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.

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

Powrócić do definiowania lokaty i poprawić błędne dane - przycisk [Anuluj],
Zakończyć składanie lokaty - przycisk [WYŚLIJ]. 
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Na formatce potwierdzającej definiowanie lokaty prezentowana jest dodatkowo data otwarcia lokaty.

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.

6.4.  Karty

Wybór  opcji  KARTY  dostępnej  ze  strony  głównej  aplikacji  umożliwa  użytkownikowi  przegląd  skróconych
informacji na temat kart kredytowych widocznych w kanale WWW.
Z poziomu listy kart kredytowych użytkownik ma możliwość:

przejścia/wyświetlenia  menu  kontekstowego  (akcji)  dla  wybranej  karty  kredytowej  poprzez  wybór

odnośników: HISTORIA TRANSAKCJI, HISTORIA ROZLICZEŃ dostępnych po kliknięciu w ikonkę ,
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bezpośredniego przejścia do infomacji  szczegółowych  o  karcie  kredytowej  -  wybór  odnośnika  z  numerem
rachunku karty kredytowej lub z nazwą produktu,
powrotu do menu głównego.

Lista kart kredytowych prezentuje następujące dane:
Nazwa karty,
Numer karty - sześć pierwszych oraz ostatnie cztery cyfry z rachunku kredytowego karty,
Dostępne środki - kwota oraz waluta,
Posiadacz karty - dane posiadacza karty.

W przypadku, gdy użytkownik  nie  posiada kart kredytowych prezentowany jest komunikat  jak  na  poniższym
ekranie.

6.4.1.  Szczegóły karty kredytowej

W celu wyświetlenia szczegółowych danych dla karty kredytowej należy wybrać odnośnik z numerem rachunku
karty kredytowej lub z nazwą produktu.
Zostanie  zaprezentowana  formatka  SZCZEGÓŁY  RACHUNKU  KARTY  KREDYTOWEJ,  na  której  dostępne  są
następujęce dane: 

Nazwa oraz zamaskowany numer rachunku karty kredytowej,
Dostępne środki - kwota oraz waluta,
Przyznany limit - przyznany limit dla rachunku karty kredytowej,
Saldo kredytu - saldo dla rachunku kredytowego,
Oprocentowanie - wartość oprocentowania dla rachunku karty kredytowej,
Saldo rachunku rozliczeniowego - kwota oraz waluta salda rachunku rozliczeniowego,
Limit  wykorzystany  -  kwota  oraz  waluta  wykorzystanego  limitu  dla  rachunku  karty  kredytowej,
dodatkowo  dla  pola  prezentowany  jest  pasek  postępu  obrazujący  wartość  limitu  pozostałego  do
wykorzystania.
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Wybór ikonki  umożliwia powrót do listy kart kredytowych.

6.4.2.  Historia transakcji kartowych

W  celu  wyświetlenia  historii  transakcji  kartowych  należy  kliknąć  w  ikonkę  dostępną  dla  wybranego
rachunku karty kredytowej a następnie wybrać odnośnik HISTORIA TRANSAKCJI.

Domyślnie zostaną zaprezentowane transakcje z ostatnich 30 dni. W przypadku braku transakcji z ostatnich 30
dni prezentowana jest stosowna infomacja na ekranie.

Po  wyborze  ikonki   użytkownik  ma  możliwość  zastosowania  filtru  wyszukiwania  transakcji  kartowych

według  zakresu  dat  lub  z  ostatnich  30/60/90  dni.  Wybór  ikonek    oraz   dostępnych  dla  pól  z
parametrami  wyszukiwania  umożliwa  odpowiednio  rozwinięcie/zwinięcie  sekcji  dla  filtru.  Dla  pól
umożliwiających wprowadzenie  zakresu dat dostępne sa  ikonki  z  podpowiedzią  kalendarza.  Po  zdefiniowaniu
kryterium wyszukiwania należy wybrać przycisk [SZUKAJ].

Formatka z listą transakcji kartowych prezentuje następujące dane:
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Nazwa oraz zamaskowany numer rachunku karty kredytowej,
Zakres  prezentowanych  operacji  kartowych:  Data  rozpoczęcia  oraz  data  zakończenia  operacji  w
formacie rrrr.mm.dd,
Data operacji,
Data księgowania,
Rodzaj - rodzaj operacji np. spłata kredytu,
Kwota - kwota oraz waluta operacji,
Saldo rachunku po operacji - kwota oraz waluta odzwierciedlająca saldo po operacji dla rachunku karty
kredytowej.
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Lista transakcji kartowych jest stronicowana, przejście  do kolejnych stron jest możliwe za pomocą przycisków

nawigacyjnych   znajdujących się pod listą.

6.4.3.  Historia rozliczeń

W  celu  wyświetlenia  historii  rozliczeń  kartowych  kartowych  należy  kliknąć  w  ikonkę  dostępną  dla
wybranego rachunku karty kredytowej a następnie wybrać odnośnik HISTORIA ROZLICZEŃ.
Domyślnie  zostaną  zaprezentowane  rozliczenia  kartowe  z  ostatnich  30  dni.  W  przypadku  braku  rozliczeń  z
ostatnich 30 dni prezentowana jest stosowna infomacja na ekranie.

Po  wyborze  ikonki   użytkownik  ma  możliwość  zastosowania  filtru  wyszukiwania  rozliczeń  kartowych

według  zakresu  dat  lub  z  ostatnich  30/60/90  dni.  Wybór  ikonek    oraz   dostępnych  dla  pól  z
parametrami  wyszukiwania  umożliwa  odpowiednio  rozwinięcie/zwinięcie  sekcji  dla  filtru.  Dla  pól
umożliwiających wprowadzenie  zakresu dat dostępne są  ikonki  z  podpowiedzią  kalendarza.  Po  zdefiniowaniu
kryterium wyszukiwania należy wybrać przycisk [SZUKAJ].
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Formatka z listą rozliczeń kartowych prezentuje następujące dane:
Nazwa oraz numer rachunku karty kredytowej,
Zakres  prezentowanych  operacji  kartowych:  Data  rozpoczęcia  oraz  data  zakończenia  operacji  w
formacie rrrr.mm.dd,
Data operacji,
Data księgowania,
Rodzaj - rodzaj operacji np. spłata kredytu,
Kwota - kwota oraz waluta operacji,
Saldo rachunku po operacji - kwota oraz waluta odzwierciedlająca saldo po operacji dla rachunku karty
kredytowej.



Dokumentacja użytkownika systemu def2500/REB

Rozdział 6   Strona główna systemu

Strona 55

DOC_UZT_def2500_REB_3.35.003C_Wersja_Mobilna

Lista rozliczeń kartowych jest stronicowana, przejście  do kolejnych stron jest możliwe za pomocą  przycisków

nawigacyjnych   znajdujących się pod listą.

6.5.  Kredyty

Wybór  opcji  KREDYTY  dostępnej  ze  strony  głównej  aplikacji  umożliwa  użytkownikowi  przegląd  skróconych
informacji na temat kredytów widocznych w kanale WWW, w tym terminu i kwoty spłaty kolejnej raty.

Dla każdego kredytu z listy prezentowane są następujące dane:
Nazwa produktu kredytowego,
Numer rachunku kredytowego w formacie NRB,
Saldo kredytu - wartość kwoty salda wraz z walutą,
Oprocentowanie - oprocentowanie kredytu,
Termin kolejnej raty - data kolejnej raty do spłaty dla kredytu w formacie RRRR.MM.DD,
Kwota raty - wartość kwoty raty kredytu wraz z walutą.
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6.6.  Komunikaty

Wybór  opcji  KOMUNIKATY  dostępnej  ze  strony  głównej  aplikacji  umożliwa  użytkownikowi  wyświetlenie  listy
komunikatów wysyłanych do klienta przez bank.
Komunikaty nowe wyróżnione są na liście pogrubioną czcionką.
Za  pomocą  komunikatów  użytkownik  jest  informowany  o  zmianach  oprocentowania,  nowych  produktach,
promocjach itp.
Komunikaty posortowane są wg dat otrzymania.

Z poziomu listy komunikatów użytkownik ma możliwość:
przejścia/wyświetlenia menu kontekstowego (akcji) dla wybranego komunikatu (usunięcie)
bezpośredniego przejścia do szczegółów wybranego komunikatu, po wyborze danego komunikatu z listy,
powrotu do menu głównego.

Lista komunikatów prezentuje następujące dane:
Data - data nadania komunikatu w formacie RRRR.MM.DD.,
Temat - temat komunikatu,

Usuń - dla kolumny dostępna jest ikonka umożliwająca usunięcie przeczytanego komunikatu.

Przykładowa lista otrzymanych komunikatów:
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Lista  komunikatów  jest  stronicowana,  przejście  do  kolejnych  stron  jest  możliwe  za  pomocą  przycisków

nawigacyjnych   znajdujących się pod listą.

W przypadku braku komunikatów na liście prezentowana jest formatka jak na poniższym ekranie.

6.6.1.  Podgląd komunikatu

Wybór  komunikatu  z  listy  umożliwa  wyświeltenie  szczegółowych  danych  komunikatu.  Komunikat  nowy  po
przeczytaniu uzyskuje wówczas status przeczytany i nie będzie wyróżniony pogrubioną czcionką. 
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6.7.  Doładowania

Wybór opcji DOŁADOWANIA dostępnej ze strony głównej aplikacji umożliwa:
wyświetlenie listy złożonych doładowan telefonów,
podglądu szczegółów wybranego doładowania,
zdefiniowanie nowego doładowania telefonu.

Lista  doładowań  jest  stronicowana,  przejście  do  kolejnych  stron  jest  możliwe  za  pomocą  przycisków

nawigacyjnych   znajdujących się pod listą.
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Wskazanie doładowania z listy umożliwa podgląd następujących danych wybranego doładowania telefonu:

Z rachunku - numer rachunku odbiorcy,
Nazwa - nazwa odbiorcy,
Rachunek odbiorcy - numer rachunku odbiorcy,
Operator - nazwa operatora,
Numer telefonu - numer telefonu, na który złożono doładowanie,
Kwota doładowania - wartośc kwoty doładowania,
Data wykonania - data wykonania doładowania,
Status - status doładowania,
Zleceniodawca - dane zleceniodawcy.

 Po wyborze ikonki  użytkownik ma możliwość wyszukania doładowań o określonym statusie:

W przypadku braku doładowań telefonów z ostatnich 30 dni prezentowana jest infomacja jak na poniższym
ekranie.
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6.7.1.  Nowe doładowanie

W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu należy w  pierwszym  kroku  wybrać  odnośnik
NOWE DOŁADOWANIE dostępny w opcji DOŁADOWANIA.
W kolejnym kroku należy na poniższej formatce zdefiniować nastepujące dane:

Z rachunku - wybrać rachunek do obciążenia z dostepnej listy rachunków klienta,
Szablon  - w przypadku, gdy  w  pełnej  wersji  aplikacji  def2500/REB  zdefiniowano  szablony  dla  doładowań
wówczas  użytkownik  ma  możliwość  wyboru  właściwego  szablonu  z  dostępnej  listy  rozwijanej.  Szablon
obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie doładowania telefonu,
Operator - lista wyboru Operatorów zawierającą opcję  Wybierz  i nazwy wszystkich aktywnych Operatorów
GSM. Domyślnie po wejściu na stronę nowego doładowania wartość ustawiona jest na Wybierz,
Kwota doładowania - kwota w walucie rachunku (podawana lub wybierana z listy predefiniowanych kwot),
Numer  telefonu  -   pole  tekstowe  o  długości  maksymalnej  9  znaków,  do  wprowadzania  numeru
doładowywanego telefonu,
Potwierdź  numer  telefonu  -  pole  tekstowe  o  długości  maksymalnej  9  znaków  do  potwierdzenia  nr
telefonu,
Pole typu checkbox, potwierdzające zapoznanie się z regulaminem doładowań. Zaznaczenie pola jest
obligatoryjne do realizacji doładowania telefonu. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem będzie
niezbędne każdorazowo podczas realizacji nowego doładowania. W przypadku, gdy pole to nie zostanie
zaznaczone a użytkownik naciśnie przycisk realizacji przelewu na doładowanie, system nie zrealizuje
zlecenia i wyświetli komunikat o konieczności potwierdzenia zapoznania się z regulaminem. Odnośnik o
nazwie Regulamin (prezentujący regulamin doładowań) dostępny przy polu Potwierdzenie zapoznania
się z regulaminem doładowań telefonów komórkowych stanowi link do strony WWW zawierającej
regulamin doładowań telefonów komórkowych. Link do strony z regulaminem definiowany jest w aplikacji
BankAdmin. Po naciśnięciu linku w nowym oknie przeglądarki będzie uruchamiana odpowiednia strona WWW
zawierająca regulamin doładowań telefonów komórkowych danego dostawcy w formacie PDF,
Treść klauzuli związanej z doładowaniem telefonów. 

Po naciśnięcie przycisku [WYŚLIJ] aplikacja skontroluje czy został wybrany Operator, czy wybrano lub
wprowadzono poprawną kwotę w wymaganym formacie oraz z możliwego zakresu kwot doładowania,
poprawność wprowadzonego nr telefonu, czy wprowadzono ten sam numer w obydwu polach. Jeśli środki na
rachunku klienta są niewystarczające wyświetlony zostanie komunikat o braku wystarczających środków na
realizację doładowania.
Po poprawnym wypełnieniu formatki przelewu otwarta zostanie nowa strona zatytułowana AUTORYZACJA
DOŁADOWANIA TELEFONU zawierająca następujące dane:

Numer rachunku, z którego złożono doładowanie w polu z etykietą Z rachunku,
Numer rachunku odbiorcy w polu z etykietą Rachunek odbiorcy,
Nazwa odbiorcy w polu z etykietą Nazwa,
Nazwa Banku odbiorcy w polu z etykietą Bank odbiorcy,
Nazwę wybranego Operatora w polu z etykietą Operator,
Numer telefonu w polu z etykietą Numer telefonu,
Kwotę doładowania w polu z etykietą Kwota doładowania,
Datę utworzenia w polu z etykietą Data wykonania,
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Nazwę zleceniodawcy w polu z etykietą Zleceniodawca.

W  przypadku,  gdy  kwota  przelewu  została  wpisana  poprawnie,  poniżej  szczegółów  przelewu  zostanie
wyświetlone pole  o nazwie  Klucz  do autoryzacji dyspozycji  przelewu  środków  na  doładowanie  pre-paid  oraz
przyciski [WYŚLIJ] i [ANULUJ].
W  celu  autoryzacji  transakcji  użytkownik  musi  podać  odpowiednie  wartości  klucza  i  nacisnąć  przycisk
[WYŚLIJ].
Po naciśnięciu przycisku [WYŚLIJ] nastąpi kontrola podanego klucza. Podanie  prawidłowego klucza, spowoduje
przekazanie do realizacji przelewu na doładowanie telefonu.
Wszystkie  przelewy związane z realizacją doładowania telefonu prezentowane są na liście  doładowań  w  opcji
DOŁADOWANIA.

Uwaga:  Zatwierdzenie  przelewu  na  doładowanie  telefonu  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.

6.8.  Ustawienia

Wybór opcji USTAWIENIA  dostępnej  ze strony głównej aplikacji  umożliwia  zmianę  hasła,  za  pomocą  którego
użytkownik loguje się w systemie oraz wyświeltenie raportu z historii logowań.
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6.8.1.  Zmiana hasła

Użytkownik  ma możliwość zmiany hasła, za pomocą  którego  użytkownik  rejestruje  się  do  aplikacji  def2500/
REB. W tym celu należy wybrać odnośnik ZMIANA HASŁA dostępny po wyborze opcji USTAWIENIA.
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  należy  wpisać  aktualnie  obowiązujący  Klucz  (hasło  i  aktualne  wskazanie  tokena),  a
następnie dwukrotnie nowe hasło.
Hasło musi zawierać od 4 do 8 znaków.

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

System kontroluje długość hasła oraz zgodność wartości wpisanych w polu Nowe hasło  oraz Powtórz nowe
hasło. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej długości hasła lub w przypadku błędnie  wpisanych haseł w
polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło prezentowany jest komunikat jak na poniższym ekranie.
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Uwaga:  Zmiana  hasła  nie  ma  związku  ze  wskazaniami  tokena  i  nie  zwalnia  użytkownika  z  konieczności
stosowania wskazania tokena podczas rejestracji w systemie def2500/REB.

6.8.2.  Historia logowań

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia historii udanych/nieudanych logowań do aplikacji def2500/REB (w
kanale WWW oraz wkanale mobilnym). W tym celu należy wybrać odnośnik HISTORIA LOGOWAŃ dostępny po
wyborze opcji USTAWIENIA. 
Strona z historią logowań zawiera informacje o dacie, godzinie logowania oraz statusie. Na liście wyświetlana
jest historia z ostatnich dziesięciu logowań.
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