Návod na použití nového internetového
bankovnictví
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Vážení klienti,
jsme rádi, že využíváte služeb NEY SD.
Připravili jsme pro vás novou verzi internetového bankovnictví. V tomto manuálu si vám
dovolujeme představit obsluhu a základní funkce nového internetového bankovnictví.

A co je v internetovém bankovnictví nového?
➢ Zopakování platby – platby, které byly již v minulosti zadány, budete moci znovu provést
přes tlačítko „Zopakovat platbu“. Systém vygeneruje stejné platební údaje a nabídne
možnost upravit například variabilní symbol. Funkci využijete především u transakcí, které
provádíte pravidelně
➢ QR kód – QR platba ušetří Váš čas. Využijte pohodlný způsob placení přes QR kód.
V internetovém bankovnictví naleznete vygenerovaný QR kód vašeho účtu sloužící pro
funkci „Zaplať mi“
➢ Notifikace k účtu – odchozí platby, příchozí platby i aktuální stav konta, o tom všem vás
budou informovat notifikace přes SMS, díky nimž vám nic neunikne
➢ Mobilní verze – nové internetové bankovnictví můžete používat i v mobilních zařízeních
na platformách Android nebo iOS

1. Přihlášení do internetového bankovnictví
Přihlašovací jméno je zasíláno emailem ve formátu aa11111aa.
Jednorázové heslo pro prvotní přihlášení je zasíláno prostřednictvím SMS ve formátu aaaa1111.
Vysvětlivky:
Formát 1 = číslice 0–9. Formát a = písmeno
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Po vyplnění Uživatelského jména a Hesla klikněte na tlačítko „Přihlásit“. Následně obdržíte
potvrzovací SMS, kterou zadáte do kolonky SMS kód. SMS kód následně potvrdíte stisknutím
tlačítka „Potvrdit“.

2. Obsluha internetového bankovnictví
2.1.

Úvodní obrazovka – přehled účtů

Na této obrazovce je zobrazen přehled všech bankovních účtů, ke kterým máte přístup. Zároveň
jsou zde zobrazeny informace o přihlášeném uživateli, zprávy, externí odkazy a možnost
odhlášení.
Přehled účtů je dostupný ihned po přihlášení, nebo pomocí ikony
v menu úloh. Dále
jsou na přehledu zobrazené i dostupné funkce k jednotlivým účtům (platba, detail, historie).
„Detail“ zobrazí detail účtu
„Platba“ umožňuje rychlý přístup k jednoduchému platebnímu příkazu
„Historie“ vede na zobrazení realizovaných transakcí na účtu
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2.1.1. Filtrování přehledu účtů
Účty je možné filtrovat kliknutím na „Účty“ v levém horním menu.

2.2.

Detail účtu

Zobrazuje detailní informace o vybraném účtu a přehledu disponentů.
Kliknutím na funkci „Upravit“ je možné změnit uživatelský název účtu, funkce „Seznam výpisů
účtu“ odkazuje na přehled výpisů, funkce „Platba“ umožňuje rychlý přístup k jednoduchému
platebnímu příkazu a funkce „Historie“ vede na zobrazení transakcí na účtu.
V detailu běžného účtu je také nově dostupný QR kód pro využití funkce „Zaplať mi“. V zájmu
urychlení používání doporučujeme si tento QR kód uložit do mobilního telefonu.
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3. Zadání příkazů
3.1.

Zadání jednoduchého příkazu k úhradě

Po kliknutí na „Platby“, „Jednoduchý příkaz“ se otevře obrazovka „Přehled účtů“.
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Po vybrání účtu kliknutím na tlačítko „Vybrat“ se otevře formulář pro zadání platby.

Kliknutím na „Pokračovat“ se potvrdí zadané údaje.
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3.2.

Zadání prioritní platby

Prioritní příkaz k úhradě je zpoplatněn dle sazebníku poplatků a je možné jej zadat pouze do 12:00
hod.
Pro zadání a potvrzení prioritní platby je stejný postup jako pro zadání jednoduchého příkazu
k úhradě. Chcete-li, aby platba byla realizována prioritně, zaškrtněte check box „Prioritní platba“
ve formuláři příkazu k úhradě. Platba bude realizována jako prioritní pouze v případě, že bude
zaškrtnut tento check box a příkaz k úhradě bude zadán do 12:00 pracovního dne.

3.3.

Zadání hromadného příkazu k úhradě

Po kliknutí na „Platby“, „Hromadný příkaz“ se otevře obrazovka „Přehled účtů“.
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Po vybrání účtu kliknutím na tlačítko „Vybrat“ se otevře formulář pro zadání platby.
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Kliknutím na „Přidat platbu“ se otevře další formulář pro zadání nové platby. Kliknutím na
„Pokračovat“ se potvrdí zadané údaje.

3.4.

Zadání trvalého příkazu k úhradě

V záložce „Platby“, „Trvalý příkaz“ je možné spravovat a vytvářet trvalé příkazy.
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Kliknutím na tlačítko „Vytvořit příkaz k úhradě“ se otevře „Přehled účtů“

Po vybrání účtu kliknutím na tlačítko „Vybrat“ se otevře formulář pro trvalého příkazu.
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Kliknutím na „Pokračovat“ potvrdíte zadané údaje.
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3.4.1 Přehled trvalých příkazů
Zobrazuje přehled zadaných trvalých příkazů k úhradě.

3.5.

Zopakovat platbu

Platby, které byly již v minulosti zadány, můžete znovu provést přes tlačítko „Zopakovat platbu“.
Systém vygeneruje stejné platební údaje a nabídne možnost upravit například variabilní symbol,
nebo částku. Funkci využijete především u transakcí, které provádíte pravidelně.
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3.6.

Import příkazů

Umožnuje import a úpravu příkazů k úhradě ze souboru ABO (.kpc).

3.7.

Autorizace plateb

Autorizace se skládá z dvou kroků. A to z autorizace heslem a následně autorizací SMS kódem.
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3.8.

Autorizace více osobami

Můžete mít nastaveno, že zadané platby musí autorizovat více osob. Pokud tomu tak je, pak se
platba zobrazí v čekárně plateb mezi ostatními platbami čekajícími na autorizaci.
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3.9.

Zrušení autorizace příkazu k úhradě

V průběhu zadávání příkazu k úhradě můžete zrušit autorizaci kliknutím na tlačítko „Zrušit
autorizaci“.

Po kliknutí na tlačítko „Zrušit autorizaci“ se otevře okno s detailem příkazu. Pro zrušení příkazu
klikněte na tlačítko „Zrušit“.
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Pro Vaše další ověření je nutné znovu zadat přihlašovací heslo a stisknout „Ověřit heslo“. Poté
teprve dojde k odeslání ověřovací SMS.
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3.10. Nezaúčtované příkazy
Zde se vám zobrazí přehled platebních příkazů přijatých ke zpracování, případně chybně
zpracovaných (nezpracovaných) s možností zobrazení detailu.

4. Přehled transakcí
Zde si můžete zobrazit historii účtu a definovat podmínky pro její zobrazení.
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5. Stažení výpisu z BÚ
V přehledu účtů si zvolte požadovaný BÚ a klikněte na „Detail“.

Zobrazí se detailní informace o účtu. Zde si klikněte na „Seznam výpisů účtu“.

Otevře se okno s přehledem výpisů ke stažení. Vyberte si výpis, který chcete stáhnout a klikněte
na tlačítko „Stáhnout“. Vybraný výpis se uloží ve formátu PDF.
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6. Export výpisů
Zde si můžete zobrazit a následně vytvořit soubor pro export do účetnictví.

Po kliknutí na „Platby“, „Export výpisů“ se zobrazí okno, ve kterém klikněte na „Nový export“
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Zvolte si „Číslo účtu“, pro který chcete export vytvořit, „Formát souboru“ a období (výpisy na
sebe musí navazovat – tedy ideálně buď konkrétní časové období, nebo období od posledního
výpisu). Navazováním se myslí, že nesmí být ve výpisech mezera, tedy musejí být vygenerovány
všechny výpisy od založení účtu.

Po uložení exportu výpisu se zobrazí tabulka, kde si výpis exportujete kliknutím na tlačítko
„Exportovat“.
Po provedení exportu není možné udělat znovu export, který by obsahoval stejné časové období.
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7. SMS notifikace
K jednotlivým účtům si můžete nastavit SMS notifikace na příchozí a odchozí platby a periodickou
notifikaci zůstatku účtu.
Nastavování notifikací je dostupné pod tlačítkem „Nastavení“ v pravém horním rohu obrazovky.

8. Šablony
V záložce „Platby“, „Šablony příkazů“ je možné spravovat a vytvářet šablony plateb.

Kliknutím na tlačítko „Přidat“ se zobrazí tabulka „Vytvořit šablonu příkazu“.
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9. Servisní úkony
9.1.

Změna hesla

Umožňuje změnit heslo přihlášeného uživatele.
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9.2.

Informace o uživateli

Zde jsou zobrazeny Vaše uživatelské informace (jméno, login apod).

10. Kontakty
V případě jakýchkoliv nejasností se s námi můžete spojit od pondělí do čtvrtka v době od 9:00 do
17:00 hod. a v pátek od 9:00 do 16:00 hod. na naší infolince tel.: 810 20 20 20.
Kontakty na pobočky naleznete na našich stránkách https://www.ney.cz/kontakt-a-pobocky/
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