Radomsko, dn. 26.06.2018 r.

Szanowni Klienci,
ESBANK Bank Spółdzielczy wraz z dostawcą bankowości elektronicznej stale monitoruje rozwój
technologii informatycznych oraz kierunków w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dążąc do zapewnienia
najwyższej jakości rozwiązań systemowych, dostosowujemy ESBANK24 do aktualnych trendów
użyteczności oraz bezpieczeństwa.
Równie istotnym aspektem, jak cyberbezpipeczeństwo, są zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym
(Split payment, PSD II). Ich dynamika oraz skala wymuszają na bankach rozwijanie oferowanych
bankowości elektronicznych, tak aby Klienci z nich korzystający otrzymywali narzędzia bezpieczne oraz
funkcjonalne.
Poniżej prezentujemy zmiany, jakie zostaną wprowadzone w ESBANK24 z dniem 01.07.2018 r.:
I.

Klient indywidualny.
1. Każdorazowy import Kontrahenta lub zleceń do ESBANK24 wymaga zatwierdzenia kodem
jednorazowym (autoryzującym operację).
2. Usunięcie przelewów w statusie Nowy oraz istniejących Szablonów nie wymaga potwierdzenia
kodem jednorazowym.
3. Wprowadzono dodatkowy ekran w procesie tworzenia i akceptacji przelewu – dodatkowy ekran
pozwoli Użytkownikowi zweryfikować poprawność wprowadzonych danych przelewu przed jego
autoryzacją i przekazaniem do Banku celem realizacji.
4. Wprowadzono możliwość tworzenia Szablonów bez wskazania w nim rachunku obciążenia –
rozwiązanie umożliwia korzystanie z Szablonu przez każdego Użytkownika mającego dostęp do
danego Szablonu.
5. Wprowadzono import Kontrahentów z zewnętrznego pliku do Szablonów w ESABNK24.
6. Wprowadzono eksport Szablonów z ESBANK24 do zewnętrznego pliku poza ESBANK24.
7. Wyeliminowano możliwość zapisania przelewu, zlecenia stałego lub innej dyspozycji – podpisanie
dyspozycji kodem jednorazowym jest równoznaczne z jej przekazaniem do Banku w celu realizacji.
Nie podpisanie dyspozycji kodem jednorazowym jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta
automatycznego usunięcia dyspozycji z systemu ESBANK24.
8. Zmiana NRB lub Nazwy Odbiorcy w Szablonie wymaga zatwierdzenia kodem jednorazowym.
9. Wycofano dedykowany moduł Kontrahenta i Kontrahenta zaufanego i przeniesiono je do Szablonów
– dotychczasowi Kontrahenci zaufani zostaną zaimportowani do Szablonów.
10. Usunięcie z formatki zleceń opcji wyboru Kontrahenta.

II. Klient instytucjonalny
Profil Firma
1. Każdorazowy import Kontrahenta lub zleceń do ESBANK24 wymaga zatwierdzenia kodem
jednorazowym (autoryzującym operację).
2. Usunięcie przelewów w statusie Nowy oraz istniejących Szablonów nie wymaga potwierdzenia
kodem jednorazowym.
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3. Wprowadzono dodatkowy ekran w procesie tworzenia i akceptacji przelewu – dodatkowy ekran
pozwoli Użytkownikowi zweryfikować poprawność wprowadzonych danych przelewu przed jego
autoryzacją i przekazaniem do Banku celem realizacji.
4. Wprowadzono możliwość tworzenia Szablonów bez wskazania w nim rachunku obciążenia –
rozwiązanie umożliwia korzystanie z Szablonu przez każdego Użytkownika mającego dostęp do
danego Szablonu.
5. Wprowadzono import Kontrahentów z zewnętrznego pliku do Szablonów w ESBANK24.
6. Wprowadzono eksport Szablonów z ESBANK24 do zewnętrznego pliku poza ESBANK24.
7. Wyeliminowano możliwość zapisania przelewu, zlecenia stałego lub innej dyspozycji – podpisanie
dyspozycji kodem jednorazowym jest równoznaczne z jej przekazaniem do Banku w celu realizacji.
Nie podpisanie dyspozycji kodem jednorazowym jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta
automatycznego usunięcia dyspozycji z systemu ESBANK24.
8. Zmiana NRB lub Nazwy Odbiorcy w Szablonie wymaga zatwierdzenia kodem jednorazowym.
9. Wycofano dedykowany moduł Kontrahenta i Kontrahenta zaufanego i przeniesiono je do Szablonów
– dotychczasowi Kontrahenci zaufani zostaną zaimportowani do Szablonów.
10. Usunięcie z formatki zleceń opcji wyboru Kontrahenta
11. Wycofanie modułu Kontrahentów i wprowadzenie ich do modułu Szablonów.
12. Wprowadzenie dla Użytkownika pasywnego środków zatwierdzania przygotowywanych dyspozycji
– dodatkowe zabezpieczenie dla operacji przygotowywanych przez Użytkownika pasywnego
służące do zatwierdzania przygotowywanych dyspozycji. Rozwiązanie zabezpiecza Klienta przed
nieautoryzowaną ingerencją w treść przygotowanej dyspozycji.
13. Dodano obsługę przelewów metodą podzielonej płatności (Split payment) dla przelewów:
 krajowych (Elixir),
 Sorbnet,
 ekspresowych (BlueCash),
 Urzędu Skarbowego (US).
Nie ma możliwości wykonywania zleceń bezpośrednio z rachunku VAT. Na formatce nowego
przelewu pod kwotą przelewu dodano opcję Split Payment. Po jej wybraniu pojawiają się do
wypełnienia pola: Identyfikator dostawcy, Numer faktury, Kwota VAT z faktury, Opis. W przypadku
wykonywania zleceń do US z wybranym symbolem formularza środki na poczet realizacji przelewu w
pierwszej kolejności będą pobierane z rachunku VAT przypisanego do rachunku bieżącego. W
sytuacji braku wystarczającej wysokości środków różnica zostanie pobrana z rachunku głównego.
14. Lista rachunków VAT widoczna jest dla Klienta w Menu: Rachunki > Rachunki VAT. Lista będzie
wyświetlana, jeśli Klient posiada przynajmniej jeden rachunek VAT.
15. Dodano podgląd historii o operacjach na rachunku VAT.
Profil Korpo
1. Każdorazowy import Kontrahenta lub zleceń do ESBANK24 wymaga zatwierdzenia kodem
jednorazowym (autoryzującym operację).
2. Usunięcie przelewów w statusie Nowy oraz istniejących Szablonów nie wymaga potwierdzenia
kodem jednorazowym.
3. Wprowadzono dodatkowy ekran w procesie tworzenia i akceptacji przelewu – dodatkowy ekran
pozwoli Użytkownikowi zweryfikować poprawność wprowadzonych danych przelewu przed jego
autoryzacją i przekazaniem do Banku celem realizacji.
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4. Wprowadzono możliwość tworzenia Szablonów bez wskazania w nim rachunku obciążenia –
rozwiązanie umożliwia korzystanie z Szablonu przez każdego Użytkownika mającego dostęp do
danego Szablonu.
5. Wprowadzono import Kontrahentów z zewnętrznego pliku do Szablonów w ESBANK24.
6. Wprowadzono eksport Szablonów z ESBANK24 do zewnętrznego pliku poza ESBANK24.
7. Zapisanie przygotowanej dyspozycji m.in.: przelew, zlecenie stałe, szablon przelewu, doładowanie
GSM z formatki przelewu zostało poprzedzone koniecznością każdorazowego zatwierdzenia kodem
jednorazowym. Wyjątkiem jest zapisanie przelewów tworzonych z szablonu, przelewów
własnych/US, zleceń tworzonych z szablonów/szablonów US, które nie wymagają zatwierdzenia
kodem jednorazowym.
8. Możliwość wycofania – wspólnie przez wszystkich autoryzujących – podpisanego, lecz
nieprzekazanego do Banku do realizacji przelewu.
9. Zmiana NRB lub Nazwy Odbiorcy w Szablonie wymaga zatwierdzenia kodem jednorazowym..
10. Usunięcie z formatki zleceń opcji wyboru Kontrahenta
11. Wycofanie modułu Kontrahentów i wprowadzenie ich do modułu Szablonów.
12. Wprowadzenie dla Użytkownika pasywnego środków zatwierdzania przygotowywanych dyspozycji
– dodatkowe zabezpieczenie dla operacji przygotowywanych przez Użytkownika pasywnego
służące do zatwierdzania przygotowywanych dyspozycji. Rozwiązanie zabezpiecza Klienta przed
nieautoryzowaną ingerencją w treść przygotowanej dyspozycji.
13. Dodano obsługę przelewów metodą podzielonej płatności (Split payment) dla przelewów:
 krajowych (Elixir),
 Sorbnet,
 ekspresowych (BlueCash),
 Urzędu Skarbowego (US).
14. Nie ma możliwości wykonywania zleceń bezpośrednio z rachunku VAT. Na formatce nowego
przelewu pod kwotą przelewu dodano opcję Split Payment. Po jej wybraniu pojawiają się do
wypełnienia pola: Identyfikator dostawcy, Numer faktury, Kwota VAT z faktury, Opis. W przypadku
wykonywania zleceń do US z wybranym symbolem formularza środki na poczet realizacji przelewu
w pierwszej kolejności będą pobierane z rachunku VAT przypisanego do rachunku bieżącego. W
sytuacji braku wystarczającej wysokości środków różnica zostanie pobrana z rachunku głównego.
15. Lista rachunków VAT widoczna jest dla Klienta w Menu: Rachunki > Rachunki VAT. Lista będzie
wyświetlana, jeśli Klient posiada przynajmniej jeden rachunek VAT.
16. Dodano podgląd historii o operacjach na rachunku VAT.
Z dniem 29.06.2018 r. nastąpi automatyczna migracja wszystkich obecnych Kontrahentów, utworzonych
w ESBANK24 (migracja dotyczy kont Klientów indywidualnych i instytucjonalnych) do Szablonów do
nowej wersji ESBANK24.
Z poważaniem
ESBANK Bank Spółdzielczy

