INFORMACE K SOUBĚHU STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO
INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ
Oba systémy zobrazují stejnou transakční historii 13 měsíců zpětně, která obsahuje všechny transakce
na účtu, ať už byly zadány v novém nebo stávajícím internetovém bankovnictví.
Zadání i autorizaci platebních příkazů můžete provádět v novém i stávajícím internetovém bankovnictví
za následujících podmínek:




Pokud zadáte platební příkaz ve stávajícím internetovém bankovnictví, je nutné ho zde také
autorizovat.
Stejně to platí i v případě nového internetového bankovnictví – zde zadané platební příkazy je také
nutné zde autorizovat.
Nelze kombinovat zadání platebního příkazu v novém internetovém bankovnictví a jeho autorizaci
ve stávajícím internetovém bankovnictví a naopak.

Pokud používáte datové výpisy, je nutné si co nejdříve v novém internetovém bankovnictví nastavit
generování takového výpisu:





Toto jednoduše provedete v sekci Výpisy přes tlačítko „Nový datový výpis“.
Pro každý účet je nutné nastavit generování datového výpisu samostatně, zároveň si zde zvolíte
požadovaný formát datového výpisu.
Jestliže požadujete generovat datové výpisy v několika formátech, je nutné provést nastavení
pro každý formát zvlášť.
Datové výpisy se budou generovat od této doby denně (v případě pohybu na účtu) a budou
dostupné v sekci Výpisy, dokud generování nezrušíte.

Doporučujeme v době souběhu stávajícího i nového internetového bankovnictví si co nejdříve ověřit:




Dávky platebních příkazů generované vaším ekonomickým systémem je možné importovat
i do nového internetového bankovnictví.
Datové výpisy generované z nového internetového bankovnictví bude možné importovat
do vašeho ekonomického systému.
Formáty pro import platebních příkazů i pro export datových výpisů jsme se snažili zachovat
co nejvíce stejné, přesto však v některých případech můžete narazit na rozdíly, zejména pokud
využíváte datové výpisy ve formátu XML, které nyní budou odpovídat standardu České bankovní
asociace.

Popisy exportních a importních formátů jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Důležité
dokumenty, Elektronické bankovnictví a platební karty, Multichannel (nové internetové bankovnictví).
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