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Poslovna Banka IN je napredna rešitev Intese Sanpaolo Bank za spletno in mobilno poslovanje podjetij. Poslovnim strankam in njihovim
pooblaščencem omogoča hitro in pregledno komunikacijo z banko, varno urejanje pogodbenih poslov na daljavo in učinkovito opravljanje
mnogih storitev brez obiska poslovalnice.

Poleg osnovnih bančnih storitev (upravljanje s poslovnim računom, izvajanje plačilnega prometa, plačevanje položnic s QR kodo,
obveščanje in naročanje) Poslovna Banka IN vključuje tudi naprednejše možnosti povezovanja z banko na način, da obisk poslovalnice ni
več potreben:
osebno komunikacijo z bančnim komercialistom (s skrbnikom),
oddajo in prejem vse potrebne dokumentacije,
elektronsko podpisovanje dokumentov.

Kako poslati sporočilo in oddati dokument?
Kako elektronsko podpisati dokument brez obiska banke?
Dodatna podpora uporabnikom

Kako poslati sporočilo in oddati dokument?
Posredovanje sporočil, vprašanj in dokumentov poteka znotraj komunikacisjkega modula, in sicer med uporabnikom Poslovne Banke IN na
eni strani in njegovim skrbnikom na drugi. Celotna komunikacija je varna, pregledna in hitro dostopna.
S klikom na
se vam odpre stran za vnos sporočila in oddajo dokumentov.

Slika 1:
Komunikacijski
modul Poslovne
Banke IN – Pošiljanje
sporočila

Obrazec za vnos vašega sporočila je sestavljen iz zadeve in vsebine.
Vnos je obvezen za oba polja. S klikom na

se odpre okno, ki je namenjeno prilaganju datotek.

Priložiti je možno več datotek (slika 2). Sporočilo z vsemi prilogami bo posredovano, ko izberete gumb

Slika 2:
Vnos sporočila in
dokumentov
(priponk) s strani
uporabnika
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Kako elektronsko podpisati dokument?

Slika 3:
Komunikacijski
modul Poslovne
Banke IN – Ogled
vsebine sporočila

Ko so dokumenti pripravljeni za podpis, prejmete o tem obvestilo v komunikacijski modul, kar lahko vidite takoj po prijavi v Poslovno Banko IN.
S klikom na več…, se vam odpre nova stran (slika 3).
Sporočilo je sestavljeno iz teksta, ki ga je napisal skrbnik, in ene ali več prilog. V prilogah so pogodbe oz. dokumenti, ki čakajo na vaš
elektronski podpis.
S klikom na številko dokumenta ali Podpiši (slika 4), prejmete v predogled dokument (slika 5), ki čaka na vaš podpis.

Slika 4:
Primer sporočila s
strani skrbnika
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Slika 5:
Primer dokumenta,
ki čaka na podpis

V primeru, da želite pred podpisom skrbniku poslati dodatno vprašanje ali pripombo na prejeti dokument, lahko to storite s klikom na gumb
Novo sporočilo (slika 4).
V primeru, da nimate novih vprašanj ali pripomb na prejeti dokument, se z drsnikom na desni strani brskalnika postavite pod dokument in
ga podpišete.
Način elektronskega podpisovanja je odvisen od načina, ki ste ga izbrali za vstop v Banko IN (slika 6).

Slika 6:
Načini prijave v
Poslovno Banko IN
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»Pomoč pri podpisovanju se prikaže s klikom na napis Prikaži pomoč.

Slika 7:
Pomoč pri
podpisovanju
dokumenta v
primeru uporabe
prenosnega čitalca

Po podpisu pogodbe se dokument shrani v Arhivu in ga lahko poiščete med shranjenimi dokumenti.

Dodatna podpora uporabnikom
V kolikor potrebujete več informacij ali dodatno pomoč, so za vas na voljo sodelavci v našem Kontaktnem centru na brezplačni številki:
080 13 18.

SVET PRILOŽNOSTI.

