WERSJA LITE BGK24

Informacje ogólne
Wersja Lite systemu BE jest wersją przeznaczoną do wykorzystania na urządzeniach mobilnych (smartfony,
tablety). Funkcjonalność tej wersji stanowi podzbiór funkcjonalności dostępnych dla wersji pełnej systemu.
Wersja Lite została zbudowana o technologię pozwalającą dostosować się do rozdzielczości i orientacji
(pion/poziom) urządzenia.
System w wersji Lite jest prawidłowo obsługiwany z poziomu przeglądarek
a. Opera
b. Chrome
c. Internet Explorer
d. Mozilla Firefox
e. Safari
dostępnych na systemach operacyjnych:
a. iOS
b. Android
c. Windows Mobile
w wersjach aktualnych i jedną wersję wstecz.

Wyróżnikiem wersji lite jest możliwość użytkowania w trybie aktywnym (umożliwiającym składanie dyspozycji)
jak i pasywnym (tylko podgląd danych) – dostępna za pomocą odpowiednich uprawnień.
Celem ułatwienia obsługi aplikacji na urządzeniach mobilnych wprowadzono ustandaryzowane wyglądy
ekranów. Np. na ekranach wyświetlających listy (np. Lista rachunków) z prawej górnej strony ekranu znajdują
się standardowo:



Lupka – ikona livesearch pozwalająca wyszukać rekordy zawierające ciąg znaków spośród
wyświetlonych na formatce
Suwaki – ikona filtru pozwalającego na uzyskanie informacji wyfiltrowanej o określone warunki
(zależne od rodzaju formatki)

Po lewej stronie zawarta jest informacja dotycząca miejsca w systemie, w którym znajduje się Użytkownik oraz
umieszczono ikonę umożliwiająca powrót do Menu głównego.
W przypadku, gdy lista zawiera większą ilość rekordów i wymaga przewinięcia ekranów. Na dole ekranu
wyświetlana jest ikona „strzałki w górę” pozwalającej na szybki powrót do góry ekranu.

Logowanie
Logowanie do wersji mobilnej serwisu możliwe jest przez wykorzystanie linku: https://m.bgk24.pl/
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Identyfikator i hasło do logowania są identyczne jak w pełnej wersji systemu.
W pierwszym kroku logowania użytkownik podaje swój login.

Logowanie wersja Lite

Po wpisaniu danych i kliknięciu Zaloguj użytkownikowi wyświetlony zostaje ekran do wpisania hasła
Na ekranie możliwe są do wykonania dodatkowe akcje:






Bezpieczeństwo systemu – przenosząca na stronę BGK z informacjami dot. bezpiecznego korzystania
z Bankowości elektronicznej
Kontakt – wyświetlona zostaje informacja z numerami telefonów dla użytkownika Bankowości
Elektronicznej
Informacje – informacje dodatkowe
English version - przełączenie wersji językowej
Pełna wersja systemu – powoduje wyświetlenie użytkownikowi ekranu logowania do pełnej wersji
systemu

Uwaga Wersja Lite nie obsługuje logowania za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku próby
logowania użytkownika, który posiada taką formę uwierzytelnienia, przy logowaniu zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat.
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Wprowadzanie hasła do wersji Lite

Wywołanie akcji Zaloguj pozwala wyświetlić Ekran główny wersji Lite. Akcja Wyczyść pozwala anulować
wprowadzone znaki, Powrót przenosi Użytkownika na Ekran logowania

Logowanie z użyciem narzędzia do autoryzacji
Podczas logowania po naciśnięciu Zaloguj ekran systemu zmienia swój wygląd umożliwiając autoryzację za
pomocą narzędzi (Token sprzętowy lub mobilny).

3

WERSJA LITE BGK24

Ekran logowania - token mobilny

Ekran główny

Po poprawnym zalogowaniu do wersji Lite użytkownikowi zostaje zaprezentowany Ekran główny ustawiony w
domyślnym kontekście ( o ile użytkownik ma dostęp do wersji Lite w danej firmie).
Na ekranie dostępna jest informacja o liście rachunków (max 3 rachunki) oraz podstawowe informacje (nazwa
rachunku, numer rachunku, saldo i saldo księgowe). Wyświetlenie pełnej listy rachunków możliwe jest poprzez
wybranie akcji Więcej.
Naciśnięcie na boks zawierający informacje o rachunkach powoduje przeniesienie użytkownika na ekran
dodatkowych informacji o rachunku (Szczegóły rachunku).
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Ekran Główny wersji Lite

Poniżej listy rachunków znajdują się ikony skrótów umożliwiające wykonywanie operacji. Zestaw ikon zależny
jest od ustawień boksu „Na skróty” pełnej wersji systemu oraz funkcjonalności wersji Lite.
Powyżej List Rachunków znajduje się przycisk wejścia (ikona tzw. hamburgera) do Menu głównego systemu
Lite.

Menu główne

Menu główne prezentuje podstawowe funkcjonalności systemu. Jego zakres jest uzależniony do uprawnień
Użytkownika i może obejmować:



Rachunki,
Płatności,
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Lokaty,
Karty,
Kredyty,
Wiadomości
Ustawienia,

Dodatkowo prezentowana jest akcja Wyloguj.
Powyżej prezentowane są informacje o nazwie użytkownika oraz kontekstu firmy, do której użytkownik jest
zalogowany.

Menu Główne
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Rachunki
Moduł Rachunki służy do bieżącej obsługi funkcjonalności związanych z rachunkami klienta. Dostępne są
informacje związane z:




Listą Rachunków
Szczegółami rachunku
Historią rachunku

Lista Rachunków zawiera informacje dotyczące stanu rachunków dostępnych dla użytkownika. Informacje
pogrupowane są w wiersze i prezentują:





Nazwę rachunku (jeżeli nazwa jest dłuższa prezentowany jest sufix […])
Numer rachunku
Saldo
Dostępne środki

Wygląd formatki Rachunki
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W górnej części formatki znajdują się opcje filtrowania i wyszukiwania (lupa) działające wg. standardowych
zasad opisanych w rozdziale Informacje ogólne.

Szczegóły rachunku
W przypadku wyboru rachunku na ekranie Lista rachunków lub Ekranie głównym użytkownik przenoszony
jest do formularza Szczegóły rachunku.

Wygląd formularza Szczegóły rachunku











Informacje zawarte na formatce wyświetlają:
Nazwę rachunku (użytkownika lub systemowa)
Pełen numer rachunku
Kod BIC/SWIFT
Informacja o grupie (o ile rachunek jest przypisany do grupy)
Saldo
Saldo dostępne
Status rachunku
Oprocentowanie rachunku
Kwotę zablokowaną
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Dodatkowo, na dole formularza zamieszczono link Historia rachunku umożliwiający przejście formularza
prezentującego dodatkowe informacje.

Historia rachunku
Formularz służy do prezentacji historii operacji (uznania i obciążenia) wybranego rachunku.

Historia Rachunku

Formularz prezentuje:





Nazwę odbiorcy lub nadawcy
Tytuł płatności
Datę księgowania
Kwotę wraz z walutą

Po kliknięciu na sekcję zawierającą informacje o przelewie, Użytkownik otrzyma formularz Szczegółów
transakcji zawierający rozszerzenie informacji o płatności. Na formularzu dostępne są informacje o:







Dacie księgowania
Rodzaju operacji
Typie operacji
Nadawcy i odbiorcy (Nazwa oraz numer rachunku)
Kwocie przelewu
Tytule przelewu
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Uwaga: Dla operacji rodzaju: Przelew krajowy MPP, Przelew wewnętrzny MPP, Wpłata na SDZK, Wypłata z
SDZK, Wypłata z SDS, Likwidacja SDZK, Likwidacja SDS, Łączenie mikroachunków SDS, Przeniesienie SDZK,
Reaktywacja SDZK, jako nieobsługiwanych w wersji Lite nie będą prezentowane szczegóły pojawi się
komunikat odsyłający do pełnej wersji systemu.

Nowy przelew krajowy
Funkcjonalność, dostępna z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności lub skrótu z Ekranu głównego,
umożliwia stworzenie i wysłanie nowego przelewu krajowego.
Znaczącą różnicą w stosunku do wersji pełnej systemu jest możliwość wysłania przelewu tylko do
kontrahentów uprzednio zdefiniowanych w systemie.

Nowy przelew krajowy

Formularz pozwala wprowadzić dane niezbędne do prawidłowego przygotowania przelewu. Użytkownik
wybiera lub wypełnia pola zgodnie z danymi zawartymi w systemie (korzystając z ikony lupki przy
odpowiednim polu) lub wpisując je z klawiatury urządzenia.
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Pole data płatności zawiera ułatwienie w postaci kalendarza dostępnego pod ikoną kalendarza. Data płatności
nie może być datą wsteczną oraz może sięgać maksymalnie 365 dni od daty bieżącej. Wpisana data musi być
określona jako dzień roboczy.
Możliwe jest również zaznaczenie opcji Wyślij email z potwierdzeniem wysłania przelewu i wybór adresu
odbiorcy zdefiniowanego w systemie BGK24. W wersji Lite nie obsługiwane są funkcjonalność MPP.
Po wybraniu akcji Dalej Użytkownikowi wyświetlane jest Podsumowanie przelewu gdzie dostępna jest akcja
Zapisz.
Wybór akcji Zapisz umożliwia zapisanie przelewu i otwarcie formularza Szczegółów przelewu krajowego - co
jest konieczne celem dalszego procedowania wysyłki.

Szczegóły przelewu krajowego

Uwaga: Dopiero po wykonaniu akcji Zapisz, system umożliwia Podpisanie oraz Podpisanie i wysłanie przelewu
poprzez pokazanie odpowiednich akcji
Podpisywanie i wysyłanie przelewu opisane jest w rozdziale „Podpisywanie dyspozycji”. Po zapisaniu przelewu
możliwa jest również jego modyfikacja po wybraniu akcji Modyfikuj.

Nowy przelew własny
Funkcjonalność jest dostępna z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności lub skrótu z Ekranu głównego,
umożliwia przygotowanie nowego przelewu własnego.
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Nowy przelew własny

Działanie formularza jest podobne do działania Nowego przelewu własnego. Brak jest sekcji umożliwiającej
wybór kontrahenta oraz typu płatności. Kolejność działań na formularzu jest również identyczna jak w
przypadku przelewu krajowego.

Nowy przelew zagraniczny
Funkcjonalność jest dostępna z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności lub skrótu z Ekranu głównego.
Umożliwia stworzenie zlecenia nowego przelewu zagranicznego. Podstawowe zasady wypełnienia formularza
są podobne jak dla pełnej wersji systemu, z zastrzeżeniem możliwości wykonywania przelewów tylko dla
kontrahentów zdefiniowanych oraz ograniczeniami wynikającymi z przeznaczenia aplikacji dla wersji mobilnej.
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Formularz przelewu zagranicznego
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Podobnie jak w pozostałych rodzajach przelewów w systemie Lite po wybraniu akcji Dalej Użytkownikowi
prezentowany jest formularz z podsumowaniem danych przelewu wraz z akcją Zapisz.
Wybór akcji Zapisz powoduje wyświetlenie ekranu Szczegóły przelewu zagranicznego z opcjami Modyfikacji,
Podpisz i Wyślij oraz Podpisz.

Szczegóły przelewu zagranicznego
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Nowy przelew podatkowy
Funkcjonalność jest dostępna z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności lub skrótu z Ekranu głównego.
Umożliwia stworzenie nowego przelewu podatkowego. Zasady wypełnienia formularza są podobne jak w
pełnej wersji systemu i dostępne pola zmieniane są w zależności od rodzaju zobowiązania.

Przykładowy Nowy przelew podatkowy

Podobnie jak w pozostałych rodzajach przelewów w systemie Lite po wybraniu akcji Dalej Użytkownikowi
prezentowany jest formularz z podsumowaniem danych przelewu wraz z akcją Zapisz.
Wybór akcji Zapisz powoduje wyświetlenie ekranu Szczegóły Przelewu Podatkowego z opcjami Modyfikacji,
Podpisz i Wyślij oraz Podpisz.
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Przelew do ZUS
Od 01.01.2018 płatności ZUS wykonywane są za pomocą standardowych przelewów krajowych. W związku z
tym przelewy wysyłane do banku o identyfikatorze równym 60000002 będą wysyłane, jako przelew ZUS.
Identyfikator Przelew ZUS jest nadawany w momencie tworzenia przelewu, podczas zapisywania dyspozycji.

Zlecenia
Formularz odstępny jest z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności. Funkcjonalność umożliwia przeglądanie
zleceń Bieżących, Oczekujących oraz Historycznych. Podział odzwierciedlony jest odpowiednimi zakładkami.
Dane dotyczące zlecenia są zgrupowane i wyświetlane w jednym wierszu. Kliknięcie w wiersz pozwala przejść
na ekran ze Szczegółami zlecenia.

Lista Zleceń

System Lite nie przewiduje funkcjonalności tworzenia paczek, ale w przypadku paczek stworzonych w pełnej
wersji systemu prezentowane są najważniejsze informacje (nazwa paczki, Ilość zleceń, unikalny identyfikator
paczki, kwota i status). Możliwy jest podgląd zawartości paczki z formularza Szczegółów – akcja Pokaż Przelewy
Po wykonaniu tapnięcia w sekcji dotyczącej wybranego przelewu użytkownik zostaje przeniesiony na
formularz Szczegółów (wygląd formularza jest zależny od rodzaju przelewu). Wykaz akcji dostępnych na
szczegółach dyspozycji zależny jest od uprawnień użytkownika i statusu przelewu.
Uwaga: Dla operacji rodzaju: Przelew krajowy MPP, Przelew wewnętrzny MPP, Wpłata na SDZK, Wypłata z
SDZK, Wypłata z SDS, Likwidacja SDZK, Likwidacja SDS, Łączenie mikrorachunków SDS, Przeniesienie SDZK,
Reaktywacja SDZK, jako nieobsługiwanych w wersji Lite nie będą prezentowane szczegóły (pojawi się
komunikat odsyłający do pełnej wersji systemu).

16

WERSJA LITE BGK24

Autoryzacja
W wersji Lite podpisywanie dyspozycji odbywa się za pomocą kodów autoryzacyjnych generowanych przez
token mobilny lub sprzętowy, nie są obsługiwane certyfikaty. Przed podpisaniem zlecenia musi ono zostać
zapisane. W celu ułatwienia obsługi w systemie Lite przyjęto jednolity wygląd formatki do wszystkich
dyspozycji. Po zapisaniu dyspozycji wyświetlane są opcje umożliwiające wykonanie standardowych operacji:
Modyfikuj – umożliwiającej modyfikowanie zapisanej dyspozycji
Podpisz – wywołującej ekran Autoryzacji operacji w celu złożenia podpisu
Podpisz i Wyślij – wywołującej ekran Autoryzacji operacji w celu złożeniu i wysłania dyspozycji

Ekran Autoryzacji operacji (token mobilny)
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Użytkownik ma możliwość wyboru tokena mobilnego lub sprzętowego W przypadku zastosowania tokena
mobilnego możliwe jest wygenerowanie kodu QR do zaczytania w aplikacji.
Po wygenerowaniu w urządzeniu odpowiedzi należy wpisać ją w pole Token. Następnie użytkownik powinien
wykonać akcję Autoryzuj lub Anuluj
Autoryzacja dyspozycji możliwa jest również z poziomu Listy Zlecen, po wejściu w opcję Szczegółów zlecenia.

Szczegóły zlecenia przelewu krajowego
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Lokaty
Funkcjonalność umożliwia przegląd lokat dostępnych dla użytkownika. Lista sortowana jest od najbliższej daty
zakończenia lokaty do daty najbardziej odległej. Informacje, podobnie jak na pozostałych listach są grupowane
i zawierają zestaw informacji:





Nazwa Lokaty (Typ)
Data początki i końca lokaty (Okres)
Numer rachunku
Kwota lokaty

Lista Lokat
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Po wybraniu danej lokaty wywoływany jest ekran zawierający Szczegóły lokaty.

Ekran szczegółów lokaty

Jeżeli lokata spełnia założenia dotyczące jej zerwania, na ekranie szczegółów lokaty pojawia się akcja
Wcześniejsza wypłata. Wywołuje on ekran Wcześniejsza wypłata pokazujący informacje o lokacie oraz
umożliwiający wskazanie rachunku do przelewu kwoty i odsetek lokaty.
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Formularz Wcześniejsza Wypłata

Akcja wcześniejszej wypłaty jest autoryzowana zgodnie z ogólnymi zasadami.

Karty
Wersja Lite umożliwia przegląd informacji związanych z kartami: listy kart oraz przeglądania operacji na
kartach. Funkcja znajduje się w Menu głównym.
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Lista Kart

Informacje zawarte na liście obejmują:





Rodzaj Karty
Nazwę uzytkownika karty
Zamaskowany numer karty
Datę ważności karty

Z Listy kart możliwe jest przejście do ekranu Szczegóły karty. Aby wykonać tą akcję należy wybrać segment
listy zawierający dane karty.
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Szczegóły karty

Informacje zawarte na ekranie Szczegóły kart pozwalają dodatkowo określić



Nazwę karty
Numer rachunku

Użytkownik może również wykonać 2 dodatkowe akcje:
Zastrzeż – wywołująca formularz zastrzegania karty
Historia operacji - wyświetlającą formularz zawierający historię operacji na karcie
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Formularz Zastrzegania karty pozwala na wykonanie operacji zastrzeżenia karty. Do wykonania operacji
konieczne jest wybranie powodu zastrzeżenia oraz ewentualnych okoliczności związanych z koniecznością
wykonania zastrzeżenia. Po naciśnięciu Dalej operacja jest autoryzowana zgodnie z ogólnymi zasadami.

Formularz zastrzegania karty

Funkcjonalność Historia Operacji dostępna jest z poziomu formularza Szczegóły karty. Umożliwia podgląd
operacji na karcie, domyślnie z ostatniego miesiąca.
Lista zwiera informacje o:




Dacie wykonania
Rodzaju transakcji (gotówkowa/bezgotówkowa)
Kwocie transakcji
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Historia operacji na karcie

Kliknięcie na operacji pozwala wyświetlić ekran Szczegółów Operacji informacji o:





Dacie rozliczenia
Statusie transakcji
Kwocie w walucie transakcji
Kwocie w walucie rachunku

Kredyty

Funkcjonalność wyświetlenia listy kredytów dostępnych dla Użytkownika znajduje się w Menu Głównym.
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Lista kredytów

Na liście dostępne są pogrupowane dla każdego kredytu informacje:





Rodzaj kredytu
Nazwa kredytu
Numer kredytu
Przyznana kwota kredytu

Kliknięcie na sekcję prezentującą określony kredyt pozwala przenieść Użytkownika na ekran Szczegółów
kredytu.
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Ekran szczegółów kredytu

Na ekranie szczegółów kredytu dostępne są informacje o:





Rodzaju kredytu
Nazwie własnej kredytu (lub nazwie bankowej jeżeli nie ustawiono)
Numerze rachunku kredytowego
Numerze umowy
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Walucie rachunku
Dacie otwarcia rachunku
Kwocie kredytu
Dacie zapadalności kredytu
Saldzie kapitały wymaganego
Saldzie kapitału niewymaganego
Odsetkach zapadłych
Dacie najbliższej raty kapitału
Dacie najbliższej raty odsetek
Kwocie najbliższej spłaty kapitału
Kwocie najbliższej spłaty odsetek
Oprocentowaniu

Lista wiadomości
Funkcjonalność dostępna z Menu głównego umożliwia przeglądanie korespondencji z Bankiem. Wersja Lite
nie umożliwia tworzenia nowych widomości i odpowiadania na nie.

Lista wiadomości
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Informacje dostępne na ekranie to:






Typ wiadomości
Temat
Data i godzina otrzymania informacji
Status wiadomości
Liczba wiadomości w wątku

Szczegóły wiadomości z rozwiniętą treścią wiadomości
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Informacje dostępne na ekranie Szczegóły wiadomości zawierają:







Temat wiadomości
Typ wiadomości
Data rozpoczęcia wątku
Liczba wiadomości (w nawiasie podano liczbę nieprzeczytanych)
Informacje o Autorze, rodzaju wiadomości w wątku (przychodząca, wychodząca, status oraz Autor)
Tytuł wiadomości wchodzących w skład wątku

Informacje zawarte w szczegółach wiadomości pozwalają na określenie:






Autora
Daty otrzymania lub wysłania informacji
Podpisach związanych z wiadomością
Treści wiadomości
Załącznikach

Ustawienia
Funkcjonalność dostępna z Menu Głównego umożliwia zmianę kontekstu firmy, z jaką pracuje Użytkownik.
Wybór możliwy jest poprzez wskazanie firmy spośród dostępnych na liście pola Kontekst pracy, a następnie
wykonanie akcji Zatwierdź.

Ekran Ustawienia
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Kontakt
Wywołanie akcji Kontakt pozwala wyświetlić formatkę zawierającą podstawowe dane kontaktowe do Banku
BGK.

Wylogowanie
Wylogowanie z systemu będzie możliwe za pomocą opcji wyloguj z Menu głównego. Po pozytywnej
odpowiedzi na pytanie o wylogowanie Użytkownik zostaje wylogowany i zostaje mu przedstawiony ekran
zawierający dane o czynnościach wykonanych podczas sesji.
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