
NOVINKY V INTERNETOVÉM 
BANKOVNICTVÍ PRO 
PODNIKATELE – ÚNOR 2019

SEZNAMTE SE S NOVINKAMI, 
KE KTERÝM JSTE NÁS INSPIROVALI. 



1. ZMĚNA ČEKAJÍCÍ PLATBY
Nově je možné změnit budoucí platbu čekající na splatnost. Změnu je možné provést nejpozději 1 den před dnem splatnosti a můžete 
měnit částku, datum splatnosti, číslo protiúčtu, symboly i zprávy. 



2. ZASÍLÁNÍ DATOVÝCH VÝPISŮ E-MAILEM 
Nově je možné nastavit zasílání výpisů e-mailem nejen v PDF formátu, ale také v datových formátech ABO, Gemini nebo XML. Výpisy tak 
můžete získávat automaticky bez přihlášení do aplikace internetového bankovnictví. Z důvodu optimalizace velikosti budou komprimované 
do formátu ZIP. Nastavíte jednoduše v menu pro nastavení výpisů, vyberte způsob zasílání do internetového bankovnictví a e-mailem, 
vyberte datový formát, který potřebujete a e-mailovou adresu pro zasílání.



3. OZNAČENÍ JIŽ STAŽENÝCH VÝPISŮ
Výpisy, které už byly staženy z aplikace internetového bankovnictví, budeme označovat slovy Staženo. Ostatní nestažené výpisy poznáte 
podle výraznějšího písma v čísle výpisu.



4. PODEPSÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PLATEB Z HROMADNÉ PLATBY 
Dosud bylo možné podepsat importovanou hromadnou platbu pouze jako celek. Nyní je možné importovanou platbu podepsat 
postupně po jednotlivých platbách. Stačí vybrané platby zaškrtnout a kliknout na tlačítko PODEPSAT PLATBY. Po podepsání se odešlou 
pouze tyto platby. V přehledu plateb poté najdete platby rozdělené na ty, které jsou podepsané a odeslané a ty, které stále čekají na 
podepsání (a odeslání).



5. PŘEHLED PLATEB UKONČENÝCH KLIENTEM 
V Přehledu plateb, v záložce Neprovedené, je v rozšířeném filtru nově možné nastavit i zobrazení plateb ukončených ze strany klienta (pokud 
jde o původně budoucí platby, je třeba nastavit datum do budoucnosti). V detailu platby se zobrazí stav Ukončeno klientem.



6. ŘAZENÍ PŘEHLEDU TRVALÝCH PLATEB PODLE DATA PŘÍŠTÍ PLATBY
Přehled trvalých plateb se nově řadí podle data příští platby od nejbližších po nejvzdálenější. V přehledu je nyní možné také vyhledávat full-
textově podle částky, protiúčtu, symbolů nebo zprávy pro mne.



7. POVINNOST VÝBĚRU MĚNOVÉ SLOŽKY U NOVÉ ZAHRANIČNÍ PLATBY
Při novém zadávání standardní zahraniční a SEPA platby nebo nového vzoru stejného typu plateb, je nově potřeba aktivně vybrat měnovou 
složku účtu, ze kterého se platba provádí. Při následném použití vzoru nebo opakování platby, již není třeba měnovou složku vybírat, zůstane 
uložena.



8. PŘEVOD MEZI VLASTNÍMI ÚČTY NENÍ NUTNÉ CERTIFIKOVAT
V nové platbě u plateb mezi vlastními účty klienta a v převodu mezi vlastními účty není nutné certifikovat MEK nebo OEK kódem, stačí na 
potvrzovací obrazovce kliknout na tlačítko POTVRDIT. Podobně bude jednodušší provádět i další operace jako jsou nastavení karty, zrušení 
aktivace mobilní aplikace apod.



9. POČET DNÍ OPAKOVÁNÍ PLATBY – UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
V uživatelském nastavení je možné nastavit 2 až 30 dnů pro opakování platby – toto nastavení se automaticky předvyplňuje do plateb zada-
ných ručně nebo importem přes internetové bankovnictví.



10. RYCHLÉ AKCE NA HLAVNÍ STRÁNCE – UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Díky tomuto nastavení se na hlavní stránce zobrazí vpravo pod sekcí ČEKAJÍCÍ POLOŽKY nová sekce RYCHLÉ AKCE s odkazy na Import 
souboru hromadných plateb (pokud má uživatel práva na tyto operace) a Přehled výpisů ze všech účtů pro rychlejší navigaci.



11. ZOBRAZIT DALŠÍ MÍSTO STRÁNKOVÁNÍ
Místo stránkování bude možné další stránky zobrazit pomocí hypertextového odkazu Zobrazit další pod přehledem (nebo stejnojmenného 
tlačítka v případě tabulkového zobrazení).



12. PLOVOUCÍ TLAČÍTKO EXPORTOVAT
Pokud zaškrtnete alespoň jeden výpis v přehledu výpisů (ať už pro jeden účet nebo ze všech účtů), objeví se plovoucí tlačítko EXPORTOVAT. 
Pokud máte v přehledu mnoho výpisů, není už potřeba scrollovat na stránku až dolů. 



13. AŽ 5 000 POLOŽEK V EXPORTU Z HISTORIE POHYBŮ 
Nově bude možné online exportovat z historie pohybů až 5 000 položek. V dalších měsících pak nabídneme možnost offline exportu bez 
omezení maximálního počtu položek.


