НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО
Со новата верзија на системот за електронско банкарство, активна од 13 Август 2016, овозможени се две нови функционалнос ти.
1.
2.

За правни лица: трансфер од кредитна линија во домашен и меѓународен платен промет
За правни и физички лица: Ресетирање на лозинка

1. Трансфер од кредитна линија преку системот за електронско банкарство
За правните лица кои имаат кредитни линии во домашна валута и кредитни линии во странска валута за меѓународни плаќања, се овозможува
процесирање на плаќањата од кредитната линија преку системот за електронско банкарство.
А) Кредитни линии во домашна валута
Правното лице ќе може да ги направи следните типови на плаќања од кредитната линија во домашна валута:




Домашен платен промет (КИБС, МИПС и интерни трансфери кон клиенти на ПроКредит Банка)
Буџетски плаќања (КИБС и МИПС)
Менувачко работење

Притоа секогаш се избира кредитната линија од паѓачкото мени како сметка налогодавач. Директен трансфер од кредитна линија на трансакцис ка
сметка не е дозволен.
Правното лице нема да може да ја користи кредитната линија за следните плаќања:




Плаќање на комуналии
Процесирање на плата ПП53
Плаќање на збирни налози (batch)

Правното лице исто така нема да може да трансферира средства на сопствената сметка во друга банка, ниту пак на трансакциските сметки на
овластените физички лица на правното лице во ПроКредит Банка. Правното лице може да врши трансфер кон останати трансакциски сметки на
физички лица во ПроКредит Банка и во другите банки.
За секој тип на трансфер , освен менувачо работење, е потребно прикачување на документ. Кај менувачкото работење, со оглед на тоа дека правното
лице потоа ги користи средствата за процесирање на дознака, документите се прикачуваат при регистрација на меѓународни плаќања.

Домашен платен платен промет
Се избира од паѓачкото мени кредитната линија од која се врши плаќањето и соодветно се пополнуваат полињата во делот кај налогорпимачот:

При регистрирање на плаќањето треба се да прикачи и документот врз основа на кој се врши плаќањето. Без прикачување на документот, налогот
нема да се регистрира, при што се добива следната порака:

По внесување на документот налогот може да се регистрира.

При регистрирање на налог во домашен платен промет, правното лице потребно е да има средства на трансакциската сметка за износот на
провизијата на налогот. Доколку не располага со средства на трансакциската сметка, без оглед на тоа што има расположливи средства на кредитната
линија, налогот нема да може да се регистрира. Провизиите на налозите од кредитните линии се во ист износ со провизите за налозите процесирани
од трансакциска сметка преку електронско банкарство.
Буџетски плаќања
Правното лице може електронски да прави буџетски плаќања директно од кредитна линија. Исто како и кај домашен платен промет, правното лице
треба да располага со доволно средства на денарската трансакциска сметка за износот на провизиите, како и да прикачи соодветен документ.

Терминскиот план за регистрација на налозите од кредитна линија во домашен платен промет, буџетски плаќања, како и менувачко работење е ис т
како и кај налозите регистрирани од трансакциска сметка.

Менувачко работење
Правното лице може да купува девизи за плаќање во странство од кредитна линија во МКД. Курсот е официјалниот куповен на Банката. При
менувачко работење средствата треба да се трансферираат на Преодна сметка (Transitory account), а не на девизна сметка.

Б) Кредитни линии во девизи за плаќање кон странство
Правното лице може да ја користи кредитната линија за плаќање во странство едниствено преку трансфер на средства на Преодна сметка (Transitory
account), понатаму од преодна сметка потребно е да се направи соодветна дознака преку опцијата Меѓународни плаќања.
Сопствени сметки
Правното лице ја избира кредитната линија од паѓачкото мени и притоа прави пренос на Преодна сметка (Transitory account) во иста валута. Клиентот
нема да може да трансферира средства на Преодна смекта (Transitory account) во друга валута ниту пак на трансакциската сметка.

Правното лице нема да може да ја користи девизната кредитна линија за плаќање во странство за:







Домашен платен промет
Буџетски плаќања
Процесирање на плата
Плаќање на збирни налози (batch)
Плаќање на комуналии
Менувачко работење

2. Ресетирање на лозинка
Опцијата ресетирање на лозинка преку електронско банкарство е достапна за физички и за правни лица. Cо оваа опција се овозможува генерирањ е
на нова лозника на клиентот во случај на заборавена постоечка лозинка.
Со новата функционалност му се овозможува на клиентот да добие ТАN број на СМС порака на својот мобилен телефон и со корстење на истиот да
ја ресетира лознката.
Со оваа опција се врши ресетирање на лозинката за логирање на системот за електронско банкарство, не и на лозинката на сертификатот за
потпишување на налозите.
Опцијата се наоѓа на интернет страната на банката за логирање на системот за електронско банкарство:

Клиентот го внесува корисничкото име и избира Понатаму:

Клиентот го внесува својот мобилниот телефон (се внесува мобилниот телефон од физичкото лице, имател на корисничкото име) со кој е
идентификуван и во банкарската апликација и неговиот датум на раѓање.

Доколку истите се точно внесени и се идентични со оние евидентирани во банкарската апликација, се валидираат и потоа се испраќа TAN број на
СМС порака до евидентираниот број.
По добивањето на ТАN бројот, клиентот го внесува на системот за електронско банкарство, внесува нова лозинка и ја потврдува. На овој начин
ресетирањето на лозинката е завршено и клиентот може да ја користи новата лозинка за логирање.

