Instrukcja aktywacji aplikacji
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Mobile Biznes to aplikacja stworzona z myślą o Klientach firmowych i
korporacyjnych. Już dziś zyskaj wygodny i szybki dostęp do rachunków
swojej firmy, sprawdzaj historię operacji a także autoryzuj przelewy
wprowadzone w systemie bankowości internetowej Online Biznes. Nowa
aplikacja to:


najwyższy poziom bezpieczeństwa (ochrona dostępu za pomocą
hasła, dodatkowa autoryzacja części transakcji, szyfrowana
transmisja danych),



możliwość zarządzania środkami na rachunku 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie,



wygoda i prostota – pobranie i zainstalowanie aplikacji trwa
zaledwie kilka minut



łatwość podpisywania i wysyłania zleceń za pomocą
indywidualnego 6-cyfrowego kodu



wyszukiwanie informacji nt. zleceń i rachunków dzięki
zaawansowanym filtrom



logowanie z wykorzystaniem technologii Touch ID dla
użytkowników urządzeń Apple



geolokalizacja umożliwiająca znalezienie najbliższego bankomatu
lub oddziału Banku



aktualne kursy walut dostępne nawet bez zalogowania

Mobile Biznes zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, m.in.
poprzez:



ochronę dostępu za pomocą hasła lub odcisku palca,



dodatkową autoryzację części transakcji/działań,



szyfrowaną transmisję danych,



wymaganie oryginalnego systemu operacyjnego,



blokowanie aplikacji na urządzeniach ze złamanymi
zabezpieczeniami producenta,



weryfikację zainstalowanych narzędzi pod względem ich
możliwości do przełamywania zabezpieczeń systemu lub aplikacji

Użytkowniku pamiętaj:


nie korzystaj z aplikacji poprzez publiczne sieci Wi-Fi,



regularnie instaluj aktualizacje aplikacji i systemu
operacyjnego,
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wyloguj się po zakończeniu pracy w aplikacji,



nie pobieraj aplikacji z niezaufanych źródeł tj. innych niż
oficjalne sklepy z aplikacjami (App Store, Google Play).

Aktywacja aplikacji Mobile Biznes wymaga w pierwszej kolejności
nadania uprawnień do bankowości mobilnej w systemie Online Biznes.
Krok 1 – logowanie do systemu Online Biznes
Krok 2 wybór odpowiedniej dyspozycji:
systemu.

zmiana

uprawnień

Użytkownik wybiera opcję „Narzędzia” z menu głównego, a następnie
„Dyspozycje modyfikacji” oraz „Nowa dyspozycja” z menu bocznego,
ustawia typ dyspozycji „Zmiana uprawnień do FUNKCJI systemu” a
następnie przechodzi „Dalej”.

Krok 3 – zaznaczenie checkbox`a dla opcji „Bankowość mobilna”
Na ekranie pojawia się lista uprawnień do systemu. Użytkownik
odszukuje uprawnienie do bankowości mobilnej i zaznacza przy nim
checkbox.

Krok 4 – podanie limitu dla transakcji akceptowanych w aplikację
Mobile Biznes
Po zaznaczeniu checkbox’a pojawia się miejsce do wpisania
wartości limitu dla bankowości mobilnej. Użytkownik wpisuje
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wybraną kwotę i zatwierdza wprowadzone dane. W przypadku
wprowadzenia kwoty przekraczającej ustanowiony przez Bank limit,
pojawi się informacja „Limit dla bankowości mobilnej nie może
być większy niż kwota: XXX” (MAKSYMALNY LIMIT TO ….).

Krok 5 – podpisanie i wysłanie dyspozycji
Użytkownik zatwierdza wprowadzone zmiany, a następnie podpisuje
je zgodnie z definiowanym schematem akceptacji.
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Po nadaniu uprawnień, użytkowni może
aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.

przejść

do

aktywacji

Krok 1 – zalogowanie się do systemu Online Biznes
Krok 2 – dodanie urządzenia ( telefonu ) do listy urządzeń na
których aktywowane będzie aplikacji
Użytkownik wybiera opcję „Bankowość mobilna” z menu górnego, a
następnie klika „Dodaj urządzenie”. Użytkownik wprowadza DOWOLNĄ
nazwę urządzenia i zatwierdza wprowadzone dane. Następnie
ponownie klika w „Dodaj urządzenie” i wpisuje właściwe hasło z
SMS. Wszystko zatwierdza przyciskiem „Dodaj urządzenie”.
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Krok 3 – aktywacja urządzenia
Na ekranie pojawia się lista urządzeń. Przy dodanym urządzeniu
wyświetla się status „Nieaktywne” i dostępna jest akcja
„Aktywuj”. Użytkownik naciska „Aktywuj” a następnie „Aktywuj
urządzenie”. Pojawia się miejsce na wprowadzenie kolejnego hasła
z SMS. Po wpisaniu poprawnych danych użytkownik naciska „Aktywuj
urządzenie”. Na ekranie pojawia się kod QR do zeskanowania.
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Krok 4 – pobranie, uruchomienie i aktywacja aplikacji Mobile
Biznes
Użytkownik uruchamia sklep Google Play/AppStore na smartfonie
następnie wyszukuje aplikację mobilną Mobile Biznes. Po
zainstalowaniu i włączeniu aplikacji pojawia się informacja o
aktywacji. Po kliknięciu „Aktywacja” wyświetla się ekran do
wpisania jednorazowego kodu z wiadomości SMS. Użytkownik wpisuje
kod, a następnie skanuje kod QR dostępny w systemie Online
Biznes. Następnie w aplikacji pojawia się ekran do ustawienia
indywidualnego 6-cyfrowego hasła dostępu. Gdy kod PIN zostanie
wpisany oraz potwierdzony, aplikacja uruchomi się i użytkownik
będzie mógł korzystać z aplikacji Mobile Biznes.
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