V čom je George lepší ako stará
verzia Internetbankingu?
Spoznajte všetky nové a vylepšené funkcie Georgea, vďaka ktorým bude vaše
bankovanie jednoduchšie.

Čo nové George ponúka:
Kompletne nové, intuitívne užívateľské prostredie
Inteligentný adresár, ktorý si automaticky pamätá zadané mená,
a preto netreba opätovne zadávať IBAN
J ednoduché vyhľadávanie na základe zadaných slov, súm,
symbolov (aj bez filtra)
V ytváranie poznámok pre ľahšiu identifikáciu platby aj spätne
 kladanie príloh k jednotlivým platbám, napr. naskenované
V
potvrdenia o nákupe, alebo pokladničné bloky
Pridávanie obrázkov k účtom
Pomenovanie účtov vlastným názvom
Prideľovanie a zmena farieb k účtom
Usporiadanie obľúbených položiek na úvodnej stránke

Aké vylepšenia George prináša:
 á už iba jeden formulár pre zadanie platby, ktorý sám automaticky
M
rozpozná, či ide o domácu alebo zahraničnú platbu
 eraz vám už stačí len jedna natívna mobilná aplikácia, ktorá nahradí
T
naše súčasné aplikácie Účty a Platby
Plnohodnotnú responzívnu verziu webového rozhrania
v mobilných zariadeniach
Prehľadnejší detail obratov a rezervácií
Zjednodušenie nastavenia údajov klienta a ich zmien
V šetky zvolené účty a základné informácie k nim zobrazené už
na úvodnej stránke, spolu s prehľadom príjmov a výdavkov
po mesiacoch (aj s prislúchajúcim grafom)
 rodukty ako úvery, sporenia, terminované vklady zobrazuje hneď na
P
úvodnej stránke spolu s najdôležitejšími informáciami
Intuitívnejší manažment debetných aj kreditných kariet
J ednoduchšie vytváranie preddefinovaných platieb – šablón – rovno
z platobného príkazu
J ednoduchší formulár pre vytvorenie a úpravu trvalého príkazu

Na čom ešte usilovne pracujeme:

Čo sme vynechali:

 Nastavovanie zasielania SMS a emailových notifikácií.
Tie, samozrejme, naďalej budete dostávať, v súčasnosti
si iba nemôžete zmeniť ich typ a frekvenciu

N
 emeckú jazykovú mutáciu
P
 ridanie disponenta výlučne cez elektronické bankovníctvo

 E xporty obratov do súborov (pdf, xls, csv)
 Import príkazov – SEPA platby
V
 ylepšenie predaja osobných účtov, kreditných kariet,
terminovaných vkladov a poistení

Nižšie uvedené funkcionality, určené predovšetkým pre firemné bankovníctvo, už
v Georgeovi nenájdete. Ak by ste ich chceli ďalej využívať, radi vám ponúkneme
aplikáciu Business 24, ktorá je určená špeciálne pre správu firemných účtov:
 V yužitie EOK pre prihlasovanie a podpisovane transakcií
 Zadanie a využívanie zadaných podpisových skupín a partnerských protiúčtov
 File Transfer
 Možnosť pripraviť Príkaz na podpis a následne príkaz podpísať inou oprávnenou osobou
 B2B inkasá
 Prístup na merchant portál
 Generovanie kľúča pre obchodníkov pre SporoPay

V prípade záujmu vám radi poradíme osobne v našom firemnom centre alebo telefonicky na Klientskom centre (0850 111 888). Ostatné funkcionality
pre správu firemných účtov sú, samozrejme, k dispozícii aj v Georgovi.

