
NOVINKY V INTERNETOVÉM 
BANKOVNICTVÍ PRO 
PODNIKATELE – SRPEN 2018

SEZNAMTE SE S NOVINKAMI, 
KE KTERÝM JSTE NÁS INSPIROVALI. 



1. PŘEHLED DENNÍCH ZŮSTATKŮ
Po výběru konkrétního účtu najdete nově v levém menu Vývoj zůstatku, tedy obrazovku s denními účetními zůstatky. Můžete si zvolit období 
v rychlém přepínači nebo pomocí rozšířeného filtru vyhledat konkrétní období.
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2. NASTAVENÍ POČTU POLOŽEK NA STRÁNCE (15, 30 NEBO 50)
Nově můžete nastavit větší počet položek, které budeme v přehledech (historie pohybů, přehled plateb…) zobrazovat na jedné stránce. 
Základní zobrazení 15 položek můžete změnit na 30 nebo 50 v menu Nastavení (ikona ozubeného kolečka v horní ovládací liště) 
a v levém menu Uživatelské nastavení.

TIP PRO VÁS! 
Pokud využijete tzv. tabulkové zobrazení (ikona mřížky vpravo nahoře nad přehledem historie pohybů nebo odchozích plateb) 
získáte zobrazení, které maximálně využije velikost rozlišení Vašeho monitoru.
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3. VYHLEDÁNÍ PLATEB PODLE VARIABILNÍHO SYMBOLU 
Do rozšířeného filtru Historie pohybů na účtu jsme přidali variabilní symbol. To vám usnadní vyhledávání transakcí s tímto identifikátorem 
a navíc si tento údaj můžete uložit jako vlastní filtr pro opakované používání.
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4. UPOZORNĚNÍ NA KONVERZI V ZAHRANIČNÍ/SEPA PLATBĚ 
Přidali jsme upozornění na výběr správné měnové složky do potvrzovací obrazovky před podpisem platby. Upozornění se zobrazí 
v případě, že je měna platby jiná než měna zvoleného účtu (např. když budete posílat SEPA platbu v EUR a nezměníte předvyplněnou 
hlavní měnovou složku CZK, a přitom máte dostatek prostředků na složce v EUR).
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5. ŘAZENÍ ULOŽENÝCH FILTRŮ PODLE ABECEDY
Pokud si ukládáte nastavení rozšířeného filtru pro opakované použití, nově je budeme zobrazovat přehledněji podle abecedy.

Friedrich Raiffeisen



6. PŘIDÁNÍ ČASU ZÚČTOVÁNÍ DO HISTORIE POHYBŮ 
Detail pohybu jsme rozšířili o přesný čas, kdy byl proveden. Informaci např. o čase připsání příchozí platby uvidíte hned vedle data 
zaúčtování v přehledu historie pohybů a také v CSV exportu z historie. 
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7. RYCHLÝ EXPORT Z PŘEHLEDU VÝPISŮ 
Do přehledu výpisů jsme přidali odkaz Datový výpis. Díky tomu můžete exportovat výpisy v preferovaném formátu rychleji, bez nutnosti 
potvrzování nebo nastavování formátu (jako je tomu při použití tlačítka EXPORTOVAT pod přehledem). 
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8. SNADNÉ KOPÍROVÁNÍ 
Kopírovat z internetového bankovnictví můžete snadno ve všech přehledech (pomocí klávesových zkratek nebo pravého tlačítka myši). Stejně 
jednoduše můžete vkládat kopírované údaje do formulářů (opět pomocí běžných klávesových zkratek jako CTRL+V nebo Shift+Insert). 

9. PŘIDÁNÍ ČÍSLA KARTY U VKLADU NA BANKOMATU 
Pro snadnější identifikaci vkladu hotovosti na bankomatu uvidíte nově v historii pohybů kromě umístění bankomatu také číslo platební karty, přes 
kterou byl vklad proveden. 



10. NASTAVENÍ NEZOBRAZENÍ ZŮSTATKU V INFORMUJ MĚ 
Nově můžete v nastavení upozornění Informuj mě o pohybu na účtu nebo o karetní transakci nastavit, že v e-mailové nebo SMS zprávě 
nebude vidět zůstatek účtu. Pokud budete zapínat nové upozornění, bude přednastaveno nezobrazování zůstatku. U starších nastavených 
upozornění můžete zobrazovaní zůstatku změnit.
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11. PRODLOUŽENÍ DOBY AUTOMATICKÉHO ODHLÁŠENÍ Z ÚČTU 
Automatické odhlášení z účtu z důvodu nečinnosti jsme nově posunuli z 30 minut na 2 hodiny.


