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SEZNAMTE SE S NOVINKAMI, 
KE KTERÝM JSTE NÁS INSPIROVALI. 



1. GRAF HISTORIE ZŮSTATKU NA ÚČTU
Na hlavní stránce si nyní můžete zobrazit i graf historie zůstatku.



K přehledu historie denních účetních zůstatků jsme přidali i graf, který umožňuje historii zobrazit za období posledních 31 dnů, poslední 3 měsí-
ce nebo posledních 370 dnů.

.



2. IMPORT VÍCE SOUBORŮ HROMADNÝCH PLATEB NAJEDNOU
Aby bylo nahrávání souborů pohodlnější, umožňujeme nyní vybrat nebo přetáhnout do vymezeného políčka více souborů hromadných plateb 
najednou. Z každého souboru se vytvoří hromadné platby tak, jako byste je nahrávali postupně. Samozřejmě stále platí to, 
že můžete podepsat více hromadných plateb najednou.



3. KONVERTOR ZAHRANIČNÍ DIAKRITIKY PŘI IMPORTU 
TUZEMSKÝCH PLATEB

Při importu souborů s tuzemskými příkazy k úhradě nebo inkasu provedeme automatickou konverzi cizích znaků na znaky, které je možné 
používat v tuzemském platebním styku (např. převedeme německé znaky apod.).

4. DROBNÁ ZMĚNA NÁZVŮ STAHOVANÝCH VÝPISŮ
Nově používáme v názvu při stahování jednotlivých výpisů v PDF i v datových formátech pořadové číslo jako trojčíslí s vedoucími nulami. 
Např. výpis č. 42 bude v názvu jako 042, tedy např. Vypis_1072819001_CZK_2019_042.pdf apod.

Při stahování více výpisů najednou bude nově soubor obsahovat také jméno klienta a datumově-časový identifikátor, 
např. Vypis_Název firmy_20190424091723.



5. VLASTNÍ POZNÁMKY K HISTORII POHYBŮ
Nově je možné u libovolného pohybu v historii uložit vlastní poznámku. Užitečné to může být například pro příchozí platby nebo karetní trans-
akce, kde si můžete doplnit účel. Podobně si pod stejnou poznámkou můžete kategorizovat vybrané pohyby (např. příchozí pronájem apod.). 
Podle poznámek je následně možné vyhledávat pomocí full-textového vyhledávání nebo v rozšířeném filtru.

Poznámku je možné vyplnit již na přehledu pohybů po najetí na sloupec s popisem. Objeví se ikona tužky a při vyplňování se Vám nabídne 
našeptávání již použitých poznámek. Poznámky a možnost jejich změny nebo smazání najdete jak přímo na obrazovce přehledu, 
tak na obrazovce detailu daného pohybu.

Vlastní poznámku najdete také v CSV exportech z historie pohybů na účtu nebo kartě. 





6. ELEKTRONICKÁ DISTRIBUCE PINU KE KARTÁM
Pokud si požádáte o novou debetní kartu, PIN kód ke kartě si následně zobrazíte v internetovém bankovnictví v detailu karty a nebudeme Vám 
ho již zasílat poštou nebo na pobočku. 

Pokud požádáte o kartu pro jiného držitele (disponent účtu), způsob distribuce PIN pak závisí na tom, zda má daný uživatel přístup do internetové-
ho bankovnictví. Má-li přístup vytvořený, zobrazí si PIN v internetovém bankovnictví. Nemá-li přístup vytvořený, bude PIN zaslán poštou.



7. NOVÉ PERIODY POVOLENÍ K INKASU 
Pokud zadáváte povolení k inkasu, přidali jsme možnost zvolit limit na období jednou za 2 měsíce, čtvrtletně a pololetně.



8. PŘEHLED PLATEB Z POVOLENÍ K INKASU/SIPO 
Z detailu vybraného povolení k inkasu nebo SIPO se po kliknutí na tlačítko Přehled plateb zobrazí přehled provedených odchozích inkas nebo 
SIPO plateb na jednom místě a máte tak rychlou kontrolu nad tím, jestli se platby provádí v souladu s Vaším očekáváním (např. jestli se provádí 
každý měsíc, jaké jsou inkasované částky apod.).





9. ULOŽENÍ VZORU Z TRVALÉ PLATBY 
Nově můžete vzor pro jednorázovou platbu uložit také z detailu trvalé platby v libovolném stavu (aktivní, budoucí nebo ukončené).



10. LOGA, NÁZVY OBCHODNÍKŮ A MAPY U KARETNÍCH TRANSAKCÍ 
Upozorňujeme, že tato funkcionalita bude zpřístupněna v průběhu července 2019.

Pro přehlednější orientaci v pohybech na účtu nebo kartách Vám budeme u transakcí realizovaných debetní kartou zobrazovat loga a přesnější 
názvy obchodníků. Loga uvidíte u všech nejznámějších obchodníků, a to jak kamenných, tak internetových obchodů. U kamenných obchodů 
budeme také zobrazovat adresu a odkaz na mapu, která se otevře v Google mapách.





11. ZOBRAZENÍ ZŮSTATKU MĚNOVÝCH SLOŽEK
Nově přidáváme do přepínače měnových složek i přehled disponibilního zůstatku všech aktivovaných měn. Pohodlně a rychle tak získáte 
informaci o stavu multiměnového účtu z jednoho místa bez nutnosti přepínání. Tuto funkci můžete využít na obrazovce detailu účtu.



12. RYCHLÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI KARTAMI
Podobně jako u běžných účtů jsme zjednodušili přepínání mezi jednotlivými kartami v případě, kdy jich vlastníte více. Pro zvolení jiné karty stačí 
vybrat požadovanou kartuze seznamu bez nutnosti vracet se na přehled. 



13. PŘEHLED AKTIVNÍCH MĚNOVÝCH SLOŽEK ÚČTU
Pro větší přehlednost detailu účtu zobrazujeme v přehledu měn pouze ty, které máte aktivované. Pokud budete chtít aktivovat další měnu, 
stačí kliknout na tlačítko NOVÁ MĚNA, vybrat si ze seznamu dostupných měn a požadavek certifikovat.



14. PLOVOUCÍ TLAČÍTKA V PŘEHLEDECH 
Rychlejší a snadnější manipulace díky novému plovoucímu tlačítku, které jsme přidali např. do přehledu plateb, vzorů plateb nebo upozornění 
Informuj mě. Umožňuje Vám vytvořit novou platbu, nový vzor apod. bez nutnosti vracet se zpět do hlavního menu. To oceníte zejména v 
případě, kdy máte nastavené zobrazení většího počtu položek na stránku (např. 30, 50) nebo používáte internetové bankovnictví na tabletu 
či v PC v zúženém responsivním režimu. Plovoucí tlačítko budete mít stále na očích.



15. UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ ZPŮSOBU ODESLÁNÍ ZPRÁV O PROVEDENÍ 
ČI NEPROVEDENÍ PLATBY

Dosud jsme jako výchozí způsob odeslání jednorázových zpráv o neprovedení či provedení platby nabízeli SMS zprávy. Nově si každý 
uživatel může nastavit i jiný výchozí způsob, např. odeslání zprávy do mobilního bankovnictví nebo e-mailem. Pro změnu stačí zvolit v menu 
Nastavení volbu Uživatelská nastavení a vybrat požadovaný typ zasílání. U plateb se bude následně předvyplňovat takto nastavený způsob 
(v sekci Rozšířeného nastavení).





16. INFORMACE O UŽIVATELÍCH INFORMUJ MĚ
V případě, že máte více uživatelů, kteří mají nastavené zprávy Informuj mě (SMS, e-mailem nebo do mobilního bankovnictví), uvidíte nyní 
jejich jméno v přehledu nastavených upozornění.



17. ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE V HISTORII POHYBŮ 
Nově je součástí detailní obrazovky v historii pohybů i pole Zpráva pro příjemce, které je vyplněno u odchozích plateb. 
Pokud zvolíte rychlou volbu ZOPAKOVAT PLATBU, pak se do nově vytvořené platby předvyplní i zpráva pro příjemce.


