Przewodnik dla klienta
„Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”
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1. Logowanie do systemu
W zależności od rodzaju wydanych Użytkownikowi środków dostępu logowanie może przebiegać z
wykorzystaniem:
•

mobilnego podpisu,

•

karty mikroprocesorowej,

•

hasła maskowanego + kodu SMS.

W tym celu należy przejść na stronę www.sandomierz.cui.pl lub poprzez stronę banku.
1.1. Logowanie do systemu za pomocą aplikacji mobilnej BSGo
Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą aplikacji mobilnej BSGo
pobranej ze sklepu - Google Play (Android), App Store (iOS) i zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.
1.2. Pierwsze logowanie wraz z rejestracją urządzenia
Proces pierwszego logowania za pomocą aplikacji BSGo do Asseco EBP w przypadku gdy Użytkownik nie
posiada aktywnego sparowanego urządzenia autoryzującego przebiega w następujący sposób:
Użytkownik wprowadza numer identyfikacyjny oraz otrzymane za pomocą sms hasło tymczasowe,
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Użytkownik ustawia nowe hasło, zgodnie z polityką bezpieczeństwa widoczną na stronie oraz
potwierdza zmianę hasła [ZAPISZ I ZALOGUJ],
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Użytkownik wpisuje nazwę urządzenia autoryzującego (np. nazwę telefonu) i wybiera przycisk
[ZALOGUJ],

System Asseco EBP prezentuje kod parowania urządzenia autoryzującego który należy wpisać w aplikacji
mobilnej BSGo.

.
Użytkownik otwiera zainstalowaną aplikację BSGo na telefonie. Przy pierwszym otwarciu aplikacji okno
wyświetla formatkę rejestracji urządzenia. W momencie wygenerowania przez system kodu
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aktywacyjnego, Użytkownik przechodzi do kolejnego kroku za pomocą przycisku [POSIADAM KOD
AKTYWACYJNY],

Użytkownik wpisuje kod wyświetlony przez system Asseco EBP i przechodzi do kolejnego okna za
pomocą przycisku [DALEJ]

Następnie Użytkownik wpisuje kod weryfikacyjny, przesłany za pomocą SMS,
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Użytkownik nadaje PIN, który będzie służył do logowania do aplikacji BSGo oraz autoryzacji zdarzeń. PIN
musi składać się z 5-8 cyfr. Należy go wpisać dwukrotnie.
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Po prawidłowym nadaniu PIN-u, system umożliwia użytkownikowi ustawienie metody logowania.
Metody logowania udostępniane przez system to:
•

Kod PIN - dla systemu android oraz iOS,

•

metody biometryczne:

◦ Odcisk palca - dla systemu android oraz iOS,
◦ Face Id - dla systemu iOS,
Opcja 'Odcisk palca' oraz 'Face Id' może być wybrana, gdy urządzenie zostało uprzednio skonfigurowane do
takiej obsługi.
W celu wyboru metody system prezentuje formularz Dane biometryczne udostępniający zestaw akcji:
•

[CZYM SĄ DANE BIOMETRYCZNE] - umożliwia wyświetlenie użytkownikowi komunikatu
informacyjnego,

•

[TAK] – umożliwia włączenie metody biometrycznej w procesie logowania:

•

[NIE] – umożliwia rezygnacje z metody biometrycznej, tym samy logowanie do aplikacji hybrydowej
odbywać się będzie przy pomocy ustawionego kodu PIN,

Po dokonaniu aktywacji aplikacji i ustaleniu sposobu logowania za pomocą PIN-u lub danych
biometrycznych, użytkownikowi wyświetlany jest ekran informujący o dodaniu urządzenia
autoryzującego.

Użytkownik zostaje zalogowany do bakowości internetowej w systemie Asseco EBP oraz może ponownie
zalogować się do aplikacji BSGo.
1.3. Logowanie po rejestracji urządzenia
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Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą aplikacji mobilnej, jeżeli
posiada sparowane aktywne urządzenie oraz hasło stałe.
Proces logowania za pomocą aplikacji do systemu Asseco EBP przebiega w następujący sposób:
Użytkownik wpisuje numer identyfikacyjny i hasło (ustawione przez Użytkownika) i wybiera przycisk
[ZALOGUJ],

System Asseco EBP prezentuje ekran informujący o wysłaniu dyspozycji logowania do aplikacji Asseco
MAA,

•

system Asseco EBP wysyła do aplikacji BSGo powiadomienie PUSH o nowej dyspozycji logowania,

aplikacja wyświetla na urządzeniu mobilnym baner powiadomienia PUSH z informacją o
oczekującym powiadomieniu,

•

8

•

Użytkownik wybiera baner powiadomienia PUSH, które uruchamia aplikację mobilną lub

bezpośrednio uruchamia aplikację z systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, • Użytkownik
loguje się do aplikacji,

Po zalogowaniu się do aplikacji zobaczymy ekran z możliwością akceptacji lub odrzucenia.
Wybieramy „akceptuj”. Po czym otrzymamy powiadomienie o udanej autoryzacji oraz Użytkownik
zostaje zalogowany do systemu Asseco EBP,

2. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty
mikroprocesorowej
Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej.

2.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej wraz z
rejestracją urządzenia
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Proces pierwszego logowania za pomocą karty mikroprocesorowej do Asseco EBP przebiega w następujący
sposób:
Użytkownik na formatce logowania wprowadza identyfikator i przechodzi do drugiego kroku naciskając
przycisk [DALEJ].

Na drugim kroku logowania, zostaje zaprezentowana formatka oczekiwania na podpis z aplikacji
ePodpis. Wybór opcji [ZALOGUJ ZA POMOCĄ E-PODPISU] pozwala na pobranie, a następnie
instalację aplikacji ePodpis.
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Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji e-Podpis, użytkownik powinien zostać w niej
uwierzytelniony. W tym celu, na formatce e-Podpisu, użytkownik wpisuje PIN karty
mikroprocesorowej, a następnie wybiera przycisk [PODPISZ].

Jeśli proces uwierzytelnienia w aplikacji e-Podpis zakończył się pomyślnie, użytkownik loguje się do
systemu Asseco EBP, podając na formatce e-Podpisu kod weryfikacyjny z formatki logowania oraz
PIN do karty.
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Po poprawnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego oraz PINu, użytkownik zostaje zalogowany do
systemu Asseco EBP.
2.2. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej
Jeśli aplikacja e-Podpis jest uruchomiona i użytkownik jest do niej zalogowany, wówczas proces logowania
do system Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej przebiega następująco:
Użytkownik na formatce logowania wprowadza identyfikator i przechodzi do drugiego kroku naciskając
przycisk [DALEJ].

Na drugim kroku logowania, zostaje zaprezentowana formatka oczekiwania na podpis oraz formatka
z aplikacji e-Podpis z danymi do podpisu.
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Użytkownik podaje na formatce e-Podpisu kod weryfikacyjny z formatki logowania oraz PIN do karty.
Po poprawnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego oraz PINu, użytkownik zostaje zalogowany do
systemu Asseco EBP.

3. Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła
maskowanego + kodu SMS
Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą hasła maskowanego + kodu
SMS.
3.1. Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego +kodu SMS
Po uruchomieniu systemu Asseco EBP wyświetlane jest okno logowania:

Pierwsze logowanie odbywa się w następujących krokach:
Wprowadzenie identyfikatora Użytkownika i naciśnięciu przycisku [DALEJ]. Bez względu na sposób
wpisania numeru identyfikacyjnego (wielkimi czy małymi literami) system autentykacji zawsze
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rozpatruje tą wartość jako jednakową. Wpisywany numer identyfikacyjny jest zawsze
prezentowany wielkimi literami,
Wprowadzenie hasła, które zostało przesłane w wiadomości sms (hasło tymczasowe) i potwierdzeniu
przyciskiem [ZALOGUJ],

Potwierdzenie logowania otrzymanym kodem sms i naciśnięcie przycisku [ZALOGUJ],

Ustawienie nowego hasła do logowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zasady są dostepne
na liście rozwijalnej WYMAGANIA DO HASŁA), oraz potwierdzenie za pomocą przycisku [ZAPISZ I
ZALOGUJ]:
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Po poprawnym ustawieniu nowego hasła, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu Asseco EBP.
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3.2. Dodanie urządzenia zaufanego podczas logowania.
Użytkownik ma możliwość dodania urządzenia zaufanego, dzięki czemu będzie mógł się zalogować do
systemu bez podania kodu SMS.
Podczas logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:
•

identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],

•

hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],

•

otrzymany kod SMS, potwierdzający logowanie i nacisnąć przycisk [ZALOGUJ I DODAJ DO
ZAUFANYCH].

W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu Asseco
EBP, natomiast urządzenie zostanie zapisane do urządzeń zaufanych.

3.3. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS
(bez dodania urządzenia do zaufanych)
Podczas kolejnego logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:
•

identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],

•

hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],

•

otrzymany kod SMS, potwierdzający logowanie i nacisnąć przycisk [ZALOGUJ].

W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie zalogowany do systemu
Asseco EBP, natomiast w przypadku wprowadzenia błędnych danych, system zaprezentuje
odpowiedni komunikat. W przypadku wprowadzenia:
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•

błędnego hasła, system zaprezentuje komunikat: Błąd na etapie uwierzytelniania.

•

błędnego kodu SMS, system zaprezentuje komunikat: Błędny kod SMS.
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3.4. Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy hasła maskowanego + kodu SMS
(po dodaniu urządzenia do zaufanych)
Podczas kolejnego logowania do systemu Asseco EBP, Użytkownik musi wprowadzić:
•

identyfikator Użytkownika i nacisnąć przycisk [DALEJ],

•

hasło i potwierdzić przyciskiem [ZALOGUJ],

W przypadku wprowadzenia poprawnych danych, Użytkownik zostanie od razu zalogowany do systemu
Asseco EBP, ponieważ system zweryfikauje, czy Użytkownik loguje się za pomocą dodanego urządzenie
zaufanego na podstawie nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz rodzaju przeglądarki internetowej.
Natomiast w przypadku wprowadzenia błędnych danych, system zaprezentuje odpowiedni komunikat:
• w przypadku wprowadzenia błędnego hasła, system zaprezentuje komunikat: Błąd na etapie
uwierzytelniania.

4. Metody autoryzacji zleceń
Po uzyskaniu dostępu do aplikacji Asseco EBP Użytkownik może korzystać z oferowanych mu funkcji
aplikacji w celu wykonywania operacji bankowych w ramach udostępnionych mu rachunków bieżących.
W aplikacji Asseco EBP dostępne są następujące sposoby uwierzytelniania operacji przez Użytkownika:
•

autoryzowanie operacji za pomocą podpisu mobilnego.

•

autoryzowanie operacji za pomocą karty mikroprocesorowej,

•

autoryzowanie operacji za pomocą kodu PIN i kodu SMS,
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4.1. Mobilny podpis
W przypadku Użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji Mobilny podpis, autoryzacja
zleceń następuje po akceptacji operacji w aplikacji mobilnej BSGo na sparowanym urządzeniu
autoryzującym.
4.2. Karta mikroprocesorowa
Autoryzacja dyspozycji przy pomocy karty mikroprocesorowej.
Po wprowadzeniu danych dyspozycji przelewu i naciśnięciu [DALEJ] system prezentuje formularz
potwierdzenia wprowadzonych danych wraz oknem do prowadzenia kodu PIN

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:
•

[ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji, •

[PODPISZ]

–

umożliwia

podpisanie dyspozycji.

Po wprowadzeniu kodu PIN i naciśnięciu [PODPISZ] system prezentuje formularz z informacją o
poprawnej autoryzacji dyspozycji.
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Po naciśnięciu [ZAMKNIJ] system prezentuje formularz z potwierdzeniem realizacji dyspozycji.

Na formularzu POTWIERDZENIE dostępne są akcje:
•

[WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwia powrót do pulpitu,

•

[UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – umożliwia utworzenie nowej dyspozycji,

•

[ZAPISZ JAKO SZABLON] – umożliwia zapisanie dyspozycji jako szablon.

W przypadku gdy Użytkownik wprowadzi błędny kod PIN system zaprezentuje komunikat:

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:
•

[ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji,

•

[PODPISZ] – umożliwia wprowadzenie poprawnego kodu i podpisanie dyspozycji.

Po odrzuceniu dyspozycji za pomocą przycisku [ANULUJ], system prezentuje następujący komunikat:
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4.3. Kod PIN + kod SMS
W przypadku Użytkowników posiadających przypisaną metodę autoryzacji Kod PIN + Kod SMS,
autoryzacja zleceń następuje po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN oraz przesłanego kodu SMS.
Operator w module Asseco BackOffice wyszukuje osobę i ustawia Priorytetowe urządzenie do
autoryzacji na Kod PIN + Kod SMS oraz ustawia hasło tymczasowe. Wygenerowane hasło tymczasowe
zostaje wysłane za pomocą SMS na numer telefonu Użytkownika.
Jeśli Użytkownik ma ustawiony sposób autoryzacji na Kod PIN + kod SMS lub zrestartował PIN za
pomocą administratora banku to po zalogowaniu system zaprezentuje komunikat zalecający zmianę
PINu do autoryzacji.

Wybór przycisku [USTAW TERAZ] powoduje przeniesienie Użytkownika do formatki ZMIANA PIN DO
AUTORYZACJI. PIN ważny jest przez określony czas (np. 15 min).
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Użytkownik musi wpisać obecny PIN tymczasowy, który otrzymał za pomocą SMS oraz wpisać i
powtórzyć nowy PIN, a następnie kliknąć przycisk [ZATWIERDŹ].
Nowy PIN musi być zgodny z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z informacją w dolnej części formularza,
tzn.:
•

musi składać się z 4-8 znaków,

•

musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę,

•

musi zawierać przynajmniej jedną małą literę,

•

musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny,

•

musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę,

•

może zawierać wyłącznie znaki ze zbioru:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!@#$%^&*()_=+[\{]}\|;:",<.>/?.
Po zatwierdzeniu zmian, system prezentuje komunikat: PIN został zmieniony.

Natomiast wybór przycisku [PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ] spowoduje, że system wyświetli komunikat o
konieczności zmiany PIN po ponownym zalogowaniu.
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Jeśli Użytkownik nie zmieni PIN do autoryzacji bezpośrednio po zalogowaniu i przejdzie do wykonania
przelewów, to przy wejściu Użytkownika na formularz potwierdzenia przelewu, system wymusza
zmianę PINu, prezentując odpowiedni komunikat:

Wybór przycisku [PRZEJDŹ DO USTAWIEŃ] powoduje przeniesienie Użytkownika do formatki ZMIANA
PIN DO AUTORYZACJI. PIN ważny jest przez określony czas (np. 15 min).
Po zmianie PIN’u tymczasowego, aby zautoryzować dyspozycję Użytkownik będzie musiał:
•

podać PIN w polu Podaj PIN,

•

podać kod SMS w polu Podaj kod SMS,

•

zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku [AKCEPTUJ].

W przypadku poprawnej weryfikacji danych system zaprezentuje komunikat o poprawnej autoryzacji.
W przypadku wprowadzenia błędnego PIN’u albo kodu SMS, system wyświetli odpowiedni komunikat:

23

5. Wielopodpis
System Asseco EBP umożliwia weryfikację wymaganych podpisów podczas akceptacji dyspozycji
przelewu przez Użytkownika w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji.
Użytkownik ma możliwość akceptacji jednoosobowej przelewów bądź akceptacji wieloosobowej
(zgodnie z obowiązującym schematem akceptacji).
Konfiguracja schematów akceptacji realizowana jest po stronie modułu BackOffice.
Wielopodpis dotyczy autoryzacji:
• przelewu zwykłego,
• przelewu własnego,

Jeśli schemat podpisu został zdefiniowany system prezentuje akcje na formularzu nowego przelewu:
• Formularz wprowadzenia danych – krok 1: dostępne są akcje:

◦ [DALEJ] – przejście do kroku 2,
◦ [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ]– przycisk umożliwia zapisanie przelewu do Koszyka zleceń lub na Listę
zleceń w statusie Nowy.
• Formularz potwierdzenia i autoryzacji danych – krok 2: dostępne są akcje:

◦ dla schematu wymagającego podpisu jednej osoby:
▪ [AKCEPTUJ i WYŚLIJ] – przejście do autoryzacji, przelew po autoryzacji przekazywany jest do
realizacji w systemie transakcyjnym. Przelew widoczny jest na liście przelewów w statusie
Aktywne.
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▪ [AKCEPTUJ] – przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany
jest do Koszyka zleceń w przypadku kontekstu indywidualnego lub na Listę zleceń w
przypadku kontekstu firmowego w statusie Gotowy do przekazania,
▪ [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta
firmowego – przejście do potwierdzenia (o wymogu autoryzacji decyduje parametr
systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń lub na Listę zleceń w statusie Nowy.
◦ dla schematu wymagającego podpisu więcej niż jednej osoby:
▪ [AKCEPTUJ] – przejście do autoryzacji (prezentacja sekcji do autoryzacji), przelew dodawany jest
do listy zleceń w statusie W akceptacji,
▪ [DODAJ DO KOSZYKA] dla klienta indywidualnego lub [DODAJ DO LISTY ZLECEŃ] dla klienta
firmowego – przejście do potwierdzenia (o wymogu autoryzacji decyduje parametr
systemowy), przelew trafia do Koszyka zleceń lub na Listę zleceń w statusie Nowy.

6. Blokowanie kanałów dostępu
W przypadku utraty karty mikroprocesorowej, urządzenia autoryzującego lub ujawnienia
osobom trzecim danych logowania prosimy o kontakt w godzinach pracy banku pod numerem
telefonu:

15-833-20-20 wew. 160
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7. Uruchomienie rozszerzonych funkcji aplikacji BSGo.
W momencie udostępnienia Klientom rozszerzonych funkcjonalności aplikacji BSGo, zostanie
Użytkownikowi zaprezentowany ekran z możliwością włączenia dodatkowych opcji nowej bankowości.

Użytkownik może dokonać wyboru poprzez kliknięcie w opcję:
• [Przejdź] - użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności tożsamych z bankowością internetową.
• …kliknij [tutaj] - użytkownik przekierowany zostanie do aplikacji tylko w kontekście tokena

mobilnego.

W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się pozostać przy dotychczasowych funkcjonalnościach
aplikacji, będzie mógł w każdym momencie uruchomić rozszerzoną wersje aplikacji wybierając menu
'Ustawienia' → 'Aplikacja mobilna'.
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Następnie użytkownik na ekranie 'Aplikacja mobilna' wybiera opcję [WŁĄCZ].

8. Domyślne limity w aplikacji BSGo.
- Limit dla pojedynczej transakcji: 5000 zł
- Limit dzienny transakcji: 5000 zł

27

9. Rodzaje wniosków w bankowości elektronicznej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wniosek o aktywację karty
Wniosek o zmianę środka dostępu
Wniosek o zmianę sposobu dostarczania wyciągów
Wniosek o zmianę limitów karty
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o zmianę limitów operacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej
Wniosek o aktywację/ zmianę PUSH i SMS
Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych
Wniosek o udzielenie/ odwołanie pełnomocnictwa
Wniosek o zablokowanie/ cofnięcie dostępu Użytkownika do usług bankowości elektronicznej
przez posiadacza rachunku
Wniosek definiowany przez Użytkownika poprzez tytuł oraz pole tekstowe wraz z możliwością
dodania załącznika.
Wniosek o dokonanie / odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
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