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SEZNAMTE SE S NOVINKAMI, 
KE KTERÝM JSTE NÁS INSPIROVALI. 



1. 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 jak na hlavní straně účtu, tak i přímo 
v přehledu účtu nebo v jeho detailu.





2. RYCHLÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI ÚČTY NEBO KARTAMI
Zjednodušili jsme přepínání mezi jednotlivými kartami nebo účty v případě, kdy jich vlastníte více. Pro zvolení jiné karty nebo účtu už není nutný 
návrat na hlavní stránku nebo přehled. Přepnout mezi účty či kartami můžete také přímo v detailu.





3. PŘESNĚJŠÍ GRAF BUDOUCÍHO VÝVOJE ZŮSTATKU
V předchozích novinkách jsme Vám představili graf budoucího vývoje zůstatku, díky kterému máte nad svými financemi lepší kontrolu. 
Připomínáme, že pomocí tohoto grafu Vám zobrazíme očekávaný zůstatek Vašeho účtu v příštích 30 dnech na základě čekajících trvalých 
nebo jednorázových plateb či splátek úvěrů. Model si navíc můžete sami zpřesnit zadáním plánovaných jednorázových nebo opakovaných 
transakcí.
Nově umožňujeme tyto pravidelné příjmy či výdaje počítat na denní nebo čtrnáctidenní bázi. Lépe tak můžete zohlednit např. denní výdaje za 
potraviny, čtrnáctidenní výdaje za pohonné hmoty apod.





4. GRAF HISTORIE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
ROZŠÍŘEN O DETAILNÍ PŘEHLED TRANSAKCÍ

Další novinkou je jednoduché zobrazení historie všech pohybů v grafu příjmů a výdajů za Vámi sledované období. Stačí najet kurzorem na 
příslušný sloupec příjmů nebo výdajů a ten si rozkliknout.





5. LOGA, NÁZVY OBCHODNÍKŮ A MAPY U KARETNÍCH TRANSAKCÍ
U karetních transakcí jsme přidali zobrazování log obchodníků (jsou-li k dispozici), dále jejich adresy a lokace na mapách.
Obecně se obohacení týká především velkých obchodníků, jako jsou např. obchodní řetězce všeho druhu, čerpací stanice, velké internetové 
obchody nebo poskytovatelé online služeb v ČR i v zahraničí.



6. 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.



7. 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.



8. 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).





9. 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.


