Przewodnik użytkownika
dla Bankowości Elektronicznej EBP
Uruchomienie systemu
W celu uruchomienia aplikacji należy:
Uruchomić przeglądarkę internetową– wpisać adres strony https://ebsozarow.cui.pl lub na stronie
https://www.bsozarow.pl wybrać odnośnik(link) na górze ekranu
lub
.
W pasku adresu pojawi się informacja o certyfikacie SSL witryny z zamkniętą kłódką z nazwą banku:

Certyfikat został wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Ożarowie przez: Certum Extended Validation CA
SHA2

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej
1. Nigdy nie udostępniaj nikomu telefonicznie, mailowo lub SMS’em danych logowania i autoryzacji.
2. Uważaj na fałszywe telefony i maile od osób podszywających się pod konsultantów banku i proszących o
instalowanie dodatkowych programów na Twoich urządzeniach.
3. Nie wykonuj transferów pieniędzy obcym w zamian za zysk – to jest proceder „prania pieniędzy”.
4. Używaj oprogramowania antywirusowego i firewall-a.
5. Regularnie dokonuj aktualizacji oprogramowania komputera i smartfona.
6. Nie korzystaj z bankowości internetowej w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - tzw.
hot-spoty.
7. Nie otwieraj wiadomości i dołączonych do nich załączników nieznanego pochodzenia.
8. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w
aplikacji.
9. Przeglądaj poradniki bezpieczeństwa transakcji bankowych dostępnych w Internecie pod adresem:
https://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/Aktualnosci
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń do banku.
Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail lub SMS o podanie haseł lub potwierdzanie danych
umożliwiających autoryzację operacji (np. kodów SMS, PIN i danych autoryzacji).
Pełna dokumentacja użytkownika CUI dostępna w Internecie na stronie:
https://www.bsozarow.pl/do-pobrania

Telefony kontaktowe do banku w przypadku pytań lub celem zastrzeżenia środków dostępu:
158611020; 158610924
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1. Pierwsze logowanie użytkownika do bankowości elektronicznej
Po uruchomieniu usługi w banku otrzymacie Państwo swój Numer Identyfikacyjny (login).
1.1. Logowanie przy pomocy autoryzacji SMS
Wprowadzenie Identyfikatora użytkownika:

Wprowadzenie tymczasowego kodu dostępu. Tymczasowy kod dostępu zostanie automatycznie wysłany za
pomocą SMS po wpisaniu Identyfikatora (login).

Wprowadzenie SMS z kodem autoryzującym logowanie otrzymany w wiadomości SMS – kod składa się z
cyfr.
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Ustalenie własnego hasła maskowanego, które zastąpi hasło tymczasowe otrzymane SMS-em.

Po ustaleniu hasła maskowanego użytkownik zostanie przeniesiony do bankowości elektronicznej.
Po zalogowaniu zostanie zaprezentowany komunikat z zalecaną zmianą PIN do autoryzacji operacji w bankowości elektronicznej. Zmianę PIN można również wykonać w opcji: Ustawienia->Zmiana hasła->Zmiana
PIN do autoryzacji.

Po kliknięciu USTAW TERAZ użytkownik zostanie przeniesiony na formatkę Zmiana hasła do autoryzacji. Użytkownik otrzyma wiadomość SMS z tymczasowym PIN, który należy wpisać w pole Obecny PIN.

W polach Nowy PIN i Powtórz nowy PIN należy wpisać własny PIN. PIN może zawierać tylko cyfry. PIN wraz
z kodem SMS od tego momentu będzie służył do potwierdzeń operacji.
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1.2. Logowanie przy pomocy aplikacji mobilnej
Wprowadzenie Identyfikatora użytkownika:

Wprowadzenie kodu dostępu. Kod dostępu zostanie automatycznie wysłany za pomocą SMS po wpisaniu
Identyfikatora (login).

System wymusi zmianę hasła które zastąpi hasło tymczasowe otrzymane SMS-em.
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Wprowadzenie nazwy urządzenia mobilnego. Użytkownik samodzielnie przypisuje dowolną nazwę dla
swojego urządzenia.

Rozpoczęcie procesu parowania urządzenia mobilnego

Po pobraniu aplikacji BSGo (dawny mToken Assseco MAA) w sklepie PLAY lub App Store uruchamiamy ją.
Wprowadzamy kod aktywacyjny. Następnie wprowadzamy kod weryfikujący otrzymany przez SMS.
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Ustawienie kodu PIN służącego do zalogowania się w aplikacji mobilnej oraz autoryzacji zdarzeń. Kod PIN
należy wprowadzić jeszcze raz taki sam w celu potwierdzenia. Jeżeli wszystkie kroki zostały przeprowadzone prawidłowo pojawi się komunikat potwierdzający zakończenie procesu parowania urządzenia. Po
zakończeniu procesu użytkownik zostanie przeniesiony do bankowości elektronicznej.
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1.3. Logowanie przy pomocy karty mikroprocesorowej
Wprowadzenie Identyfikatora użytkownika:

Uruchamiamy aplikację e-Podpis SCSA za pomocą przycisku „ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ E-PODPISU”.

Aplikacja pobierze się na komputer w postaci pliku launch.jnpl.
Po uruchomieniu aplikacji będzie wymagane wpisanie kodu PIN karty mikroprocesorowej w celu zalogowania się do aplikacji e-Podpis. W drugim kroku aplikacja oczekuje na wpisanie kodu weryfikacyjnego znajdującego się na stronie logowania (patrz wyżej) oraz PIN do karty.
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2. Kolejne logowanie do bankowości elektronicznej
2.1. Logowanie przy pomocy autoryzacji SMS
Wprowadzenie Identyfikatora użytkownika.

Wprowadzenie hasła maskowanego ustalonego podczas pierwszego logowania.

Wprowadzenie kodu otrzymanego SMS-em. Można wyłączyć każdorazowe wpisywanie kodu SMS – patrz
pkt.2.2.
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2.2. Dodawanie przeglądarek do zaufanych urządzeń.
Dla użytkowników korzystających z autoryzacji kodami SMS istnieje możliwość dodania przeglądarki internetowej do zaufanych klawiszem ZALOGUJ I DODAJ DO ZAUFANYCH. Jeżeli dodamy przeglądarkę do zaufanych, bankowość elektroniczna nie będzie wymagała potwierdzenia użytkownika kodem SMS w kolejnym
logowaniu.

Zarządzanie zaufanymi przeglądarkami odbywa się po zalogowaniu w opcji Ustawienia -> Urządzenie
autoryzujące.
2.3. Logowanie przy pomocy aplikacji mobilnej
Wprowadzenie Identyfikatora użytkownika:

Wprowadzenie hasła maskowanego.
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Wprowadzenie kodu PIN w celu zalogowania się do aplikacji BSGo (dawny mToken MMA). Potwierdzenie
logowania do bankowości przy użyciu przycisku „Akceptuj”. Po akceptacji logowania pojawi się komunikat
potwierdzający zalogowanie się.

3. Proces autoryzacji zleceń
3.1. SMS
W celu autoryzacji zlecenia potrzebne jest ustalenie hasła autoryzacyjnego.
Podczas pierwszego logowania do bankowości elektronicznej pojawi się następujący komunikat.

Własny PIN możemy ustawić teraz klikając przycisk „USTAW TERAZ”, lub odłożyć to na później przyciskiem
„PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ”.
Ustawianie hasła autoryzacyjnego (PIN) w ustawieniach zmiany PIN wygląda następująco:
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Tymczasowy PIN zostanie wysłane za pomocą kodu SMS. Należy je wpisać w pole „Obecny PIN”. Nowy PIN
musi się składać z 4 do 8 znaków. Możliwe znaki to „1234567890”. Po poprawnym ustaleniu pojawi się nam
komunikat potwierdzający.

Jeżeli wybraliśmy drugą opcję, przy ponownym logowaniu do aplikacji pojawi się komunikat przypominający o braku hasła autoryzacji (PIN) jaki był widoczny na początku. Gdybyśmy chcieli natomiast wykonać
przelew bez uprzednio ustalonego hasła pojawi się komunikat.

Po ustaleniu hasła autoryzacji (PIN) możemy przystąpić do autoryzacji zleceń. W tym celu potrzebne będzie
wprowadzenie ustalonego PIN oraz kodu SMS w odpowiednich polach.
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3.2. Aplikacja mobilna
Poniższy komunikat pojawi się w bankowości elektronicznej, gdy będziemy chcieli autoryzować zlecenie

Logowanie do aplikacji i potwierdzenie autoryzacji zlecenia w aplikacji BSGo (dawny mToken Asseco MAA)

3.3. Karta mikroprocesorowa
Podczas autoryzacji zlecenia automatycznie otworzy się aplikacja SCSA w której wpisujemy kod PIN karty
mikroprocesorowej
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4. Pulpit
Po uruchomieniu systemu, wyświetlany jest pulpit z mini aplikacjami (nazywanymi kafelkami lub widżetami).

Układ mini aplikacji na pulpicie jest indywidualnie pamiętany dla użytkownika. Domyślny układ kafelków na
pulpicie można edytować za pomocą klawisza zębatki z dwoma kwadracikami, znajdującego się w górnej części
pulpitu po prawej stronie. Obok niego dostępny jest samouczek do obsługi systemu. Możliwe jest dodawanie,
usuwanie, zmiana lokalizacji, a także zmiana rozmiaru kafelka. Z lewej strony mamy boczne menu gdzie na samym
jego dole znajduje się lista zleceń. W górnej części ekranu po prawej stronie mamy informacje na temat aktualnie
używanego kontekstu, otrzymanych wiadomości, koszyku zleceń, opcji ustawień, nazwie użytkownika
korzystającego z bankowości oraz przycisk wyloguj. W dolnym pasku znajdują się odnośniki przekierowujące
użytkownika do danych informacji.
Uwaga! System automatycznie kończy sesję pracy użytkownika po upływie 4 minut bezczynności użytkownika.
Na 1 minutę przed końcem sesji w nagłówku pojawi się licznik z klawiszem umożliwiającym przedłużenie
sesji
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5. Koszyk zleceń – Klient indywidualny
Podczas wykonywania przelewu mamy wybór autoryzować przelew od razu lub przenieść go do koszyka
zleceń w celu późniejszej autoryzacji.

W koszyku zleceń mamy możliwości autoryzacji wielu zleceń jednocześnie. Możemy też wybrać do
autoryzacji tylko te przelewy które nas w danej chwili interesują.
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6. Lista zleceń – Klient korporacyjny
W liście zleceń znajdują się wszystkie zlecenia, które stworzył użytkownik. Umożliwia ona edycję,
przeglądanie, autoryzację oraz usuwanie poszczególnych zleceń.

Używając filtrów możemy znaleźć interesujące nas zlecenia spośród wszystkich aktywnych.
Filtr zaawansowany rozwijany za pomocą przycisku „POKAŻ FILTRY”.

W dodatkowych opcjach dla pojedynczego przelewu można dodać odpowiednie zlecenie do paczki,
sprawdzić szczegóły, skopiować, edytować lub też usunąć zlecenie.

W dodatkowych opcjach dla przelewu zbiorczego można utworzyć paczkę lub dodać do paczki, skopiować,
usunąć zlecenia oraz pobrać PDF z informacjami z zaznaczonych zleceń.
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Po autoryzowaniu przelewu można przekazać go do realizacji albo wycofać akcept dla zlecenia. Opcja
dostępna jest zarówno dla pojedynczego zlecenia bądź zlecenia zbiorczego.

Statusy przelewów:
Oznaczenie
Nowy
Gotowy do
przekazania

W akceptacji

Do akceptacji

W realizacji
Zrealizowany
Anulowany
Aktywny przelew
odroczony
Przekazany do
realizacji
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Opis
Oznacza nowo utworzony przelew lub przelew, dla którego wycofano wszystkie
akceptacje.
Oznacza przelew gotowy do wysłania do banku. Taki przelew posiada wszystkie
wymagane podpisy. W celu wysłania przelewu do odbiorcy należy przekazać przelew
do banku poprzez klawisz „Przekaż do realizacji” po wcześniejszym zaznaczeniu
odpowiedniego przelewu.
Oznacza przelew zaakceptowany przez aktualnie zalogowanego użytkownika i
oczekujący na dalszą akceptację przez pozostałych uprawnionych użytkowników.
Przelew o takim statusie nie może zostać przekazany o banku.
Oznacza przelew zaakceptowany przez innego użytkownika i wymaga akceptacji przez
aktualnie zalogowanego użytkownika. Przelew o takim statusie nie może zostać
przekazany o banku.
Oznacza przelew przekazany do banku, który oczekuje na realizację w systemie
księgowym.
Oznacza przelew zrealizowany w systemie księgowym.
Oznacza przelew usunięty z realizacji w systemie księgowym. Dotyczy przelewów
odroczonych.
Oznacza przelew odroczony oczekujący na przekazanie do banku w celu
zaksięgowania w systemie księgowym. Przelew zostanie przekazany dzień przed datą
dostarczenia przelewu.
Oznacza przelew przekazany do banku, który nie został jeszcze zaksięgowany w
systemie księgowym.

7. Paczki przelewów
W bankowości możemy tworzyć paczki przelewów. W celu stworzenia paczki zleceń będąc w liście zleceń
należy zaznaczyć interesujące nas zlecenia, nacisnąć przycisk „DODATKOWE OPCJE”, a następnie „Utwórz
paczkę”. Podczas tworzenia paczki możemy sami nadać jej nazwę. Domyślna tworzona nazwa to aktualna
data z dokładnością co do sekundy.

W dodatkowych opcjach dla pojedynczej paczki możemy rozpakować, edytować, kopiować, usunąć bądź
sprawdzić dokładne informacje na temat paczki.
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W dodatkowych opcjach dla paczki zbiorczej można akceptować paczki pojedynczo bądź też usunąć je.

Po autoryzowaniu paczki można przekazać ją do realizacji, wycofać akcept bądź skopiować zlecenia z paczki.
Opcja dostępna jest zarówno dla pojedynczej paczki lub grup paczek.

8. Konteksty
Nowa bankowość elektroniczna podzielona jest na konteksty. Domyślnie dla użytkownika posiadającego
kontekst indywidualny system oferuje funkcjonalności dla użytkownika detalicznego, natomiast dla
użytkownika firmowego przewidziany jest kontekst firmowy. Niektórzy użytkownicy będą mieli dostęp
zarówno do kontekstu indywidualnego jak i firmowego. Do zmiany między kontekstami należy użyć listy
kontekstów rozwijanej strzałką znajdującej się na górnym pasku pulpitu.
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9. Uwaga dot. BSGo (dawny mToken ASSECO MAA)
- BSGo podczas swojego działania wymaga zapewnienia dostępu do sieci Internet,
- powiadomienia z aplikacji (PUSH) wymagają włączenie/odblokowania funkcjonalności powiadomień na
urządzeniu mobilnym,
- jeśli do urządzenia z zainstalowaną aplikacją BSGo (ale nie uruchomioną) nie są przekazywane
powiadomienia PUSH to należy ustawić w urządzeniu aplikację BSGo jako aplikację „chronioną”
(ustawienia baterii) – aplikacja pracuje pomimo wyłączenia ekranu.
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