System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

Logowanie do systemu
Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl
Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana jest za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail). W wiadomości zawarty jest login, a tymczasowe hasło startowe
generowane jest automatycznie i wysyłane SMS-em.
Aby zalogować się po raz pierwszy do systemu, należy wprowadzić login oraz otrzymane
tymczasowe hasło startowe, a następnie wybrać akcję Zaloguj (Rysunek 1).
Po pomyślnym zalogowaniu z wykorzystaniem hasła tymczasowego, konieczna będzie zmiana
hasła na nowe.

Rysunek 1 (Ekran logowania)
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Po poprawnym zalogowaniu, wyświetlona zostanie strona główna aplikacji (Rysunek 2).

Rysunek 2 (Strona główna)

Opcje dostępne na stronie głównej
Stroną główną systemu, wyświetlaną Państwu po zalogowaniu, jest strona prezentująca listę wyciągów,
w kolejności: Rachunki Bieżące (zakładka Rachunki), Rachunki Oszczędnościowe (zakładka
Oszczędności), Karty Kredytowe (zakładka Karty), a także zakładka z Państwa danymi (Konto
użytkownika). Po wybraniu odpowiedniej opcji (Rachunek, Oszczędności, Karty), zostanie wyświetlona
lista dostępnych produktów (Rysunek 3).

Rysunek 3 (Lista posiadanych przez klienta produktów typu "Rachunek")
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Po wybraniu konkretnego produktu w części środkowej ekranu zostanie zaprezentowana lista wyciągów
tego produktu. Z tego poziomu możliwe jest filtrowanie wyciągów, pobranie na żądanie wyciągów
we wskazanym formacie oraz pogląd szczegółów wyciągu (Rysunek 4). W przypadku gdy, nie posiadają
Państwo danego typu produktu, informacja nie zostanie zaprezentowana.

Rysunek 4 (Dostępne formaty i możliwość podglądu szczegółów wyciągu)

Pobieranie wyciągów
W celu pobrania wyciągu na dysk, należy kliknąć w wybrany format wyciągu i zapisać go w odpowiedniej
lokalizacji na swoim komputerze (Rysunek 5).

Rysunek 5 (Pobieranie wyciągu w wybranym formacie)
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Podgląd szczegółów wyciągu
Aby wyświetlić szczegóły wyciągu dla konkretnego typu produktu (posiadanego przez Państwa), należy
kliknąć na ikonę dokumentu znajdującą się po prawej stronie wiersza z danym wyciągiem (Rysunek 6).

Rysunek 6 (Ikona szczegółów wyciągu)
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i poszczególnymi transakcjami w kolejności chronologicznej. Przykładowo poniżej zaprezentowano
szczegóły wyciągu dla rachunku. Sekcja z transakcjami podzielona jest na kolumny zawierające datę
transakcji i księgowania, typ transakcji, szczegóły transakcji oraz kwotę (Rysunek 7).

Rysunek 7 (Szczegóły wyciągu dla rachunku)
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Celem zmniejszenia ilości rekordów prezentowanych na liście, należy użyć filtra dostępnego nad
wykazem wyciągów. Można wyszukać wyciągi po numerze i dacie (w aplikacji dostępne są wyciągi
z okresu ostatnich 12 miesięcy) (Rysunek 8).

Rysunek 8 (Filtr zawężania danych)

Konto użytkownika
Zakładka Konto użytkownika pozwala na podgląd podstawowych danych teleadresowych
i operacyjnych (np. data ostatniego logowania, data zmiany hasła, dane kontaktowe, okres
ważności hasła). Z poziomu tego ekranu można również dokonać zmiany hasła dostępowego.
Chcąc zmienić hasło, należy wpisać w odpowiednie pola dotychczasowe i nowe hasło,
a następnie kliknąć Zmień hasło (Rysunek 9). Potwierdzeniem wprowadzonej zmiany będzie,
zaprezentowany komunikat.

Rysunek 9 (Zmiana hasła w zakładce Konto użytkownika)
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Konfiguracja wyciągów
Użytkownik systemu ma możliwość zmiany parametrów generowania wyciągu dla wybranego
produktu w zakresie:
• częstotliwości (miesięczna, dzienna)
• sposobu dostarczenia wyciągu (poczta elektroniczna, poczta tradycyjna).
Aby przejść do ustawień wyciągu dla danego typu produktu, w odpowiedniej zakładce
(Rachunki, Oszczędności, Karty) należy kliknąć na przycisk Ustawienia (Rysunek 10).

Rysunek 10 (Przejście do ustawień wyciągu)
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Następnie zostanie wyświetlone okno ustawień wyciągu dla danego konta z możliwością zmiany
częstotliwości generowania i sposobu wysyłki. Wprowadzenie zmiany należy potwierdzić, wybierając
opcję Zapisz (Rysunek 11).
Uwaga: W przypadku zmiany sposobu wysyłki na Pocztę tradycyjną, prosimy o sprawdzenie w
obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji, informacji na temat ewentualnej wysokości opłaty, pobieranej w
przypadku dostarczania wyciągów bankowych pocztą tradycyjną.

Rysunek 11 (Ustawienia wyciągu dla konta)
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