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1. BEVEZETŐ
1.1. Előszó
Az Üzleti Terminál szolgáltatás az MKB Bank és az Ügyfél elektronikus úton történő kapcsolattartását
biztosítja. Nagymértékben elősegíti a gyors és biztonságos adatáramlást, minimálisra csökkenti az
emberi beavatkozások és ezzel az esetleg előforduló tévedések számát.
A rendszer lehetőséget biztosít felhasználói számára, hogy banki megbízásaikat saját számítógépükön
rögzítsék, majd elektronikus úton – legtöbbször Interneten keresztül – juttassák el bankjukhoz.
Nincsenek földrajzi korlátok, nem kell befáradni a Bankba, és ott esetleg sorban állni, de ami a
legfontosabb, lerövidül az információ áramlás ideje: mindig pontos információk állnak rendelkezésre a
számlákkal kapcsolatban.
Az Üzleti Terminál jelenleg a számlák aktualizált állapotáról napi több alkalommal szolgáltat
információt. A rendszer moduláris felépítésű, képes kezelni a forint, deviza, csoportos fizetési, a betét, ill. rulírozó hitelkezelési és a postai fizetési megbízásokat. Óriási előnye, hogy könnyen illeszthető más
rendszerhez is.
Magyar fejlesztésű rendszer lévén a hazai szabványokhoz alkalmazkodik, ismeri a GIRO és csoportos
fizetési megbízás formátumot, az MNB által szabályozott deviza átutalási megbízás formátumát,
valamint a Magyar Posta Zrt. által használt postai fizetési megbízások formátumát is. Ha Ön az Üzleti
Terminál használója, számíthat egy, az évek során át kiforrott know-how minden kényelmére és
megbízhatóságára.
Az Üzleti Terminál biztosítja az MKB Bank és az Ügyfél könyvelési rendszere között az adatok áramlását,
így a fizetési számla tételeinek rögzítése az Ügyfél számára egyszerűbbé válik.
Az Üzleti Terminál használatát ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a gyors, pontos, kényelmes
ügyintézést.
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2. AZ ÜZLETI TERMINÁL ÁLTAL NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK
Az Üzleti Terminál segítségével a következő feladatok végezhetők el:


természetes és nem természetes személy javára történő forint és deviza átutalások küldése MKB
Bankon belülre és MKB Bankon kívülre,



számlatulajdonos saját számlái közötti forint és deviza átvezetési megbízások kezelése,



VIBER átutalások indítása,



beszedési megbízások beadása,



hatósági átutalási megbízások beadása,



import beszedés, a bank által tranzakció benyújthatósága,



csoportos fizetési megbízások kezelése a felhatalmazások kezelésével együtt,



betétlekötések és -feltörések kezelése,



rulírozó hitellehívások és -törlesztések kezelése,



postai kifizetési utalványok és készpénzátutalási megbízások kezelése,



saját könyvelői rendszerből megbízások feladása, illetve adatszolgáltatás a saját könyvelő
rendszerhez,



adatszolgáltatás a tranzakciók feldolgozásának állapotáról,



aktuális számlainformációk lekérdezése,



e-kivonatok lekérdezése,



aktuális betét- és hitelinformációk lekérdezése,



aktuális és archív tételek széleskörű lekérdezése, valamint több szempont szerinti rendezése,



standard és egyedi árfolyamok lekérdezése,



a feldolgozás hálózatos környezetben való működtetése az egyes felhasználókhoz külön-külön
hozzárendelt jogosultság alapján,



felhasználók kezelése az erre jogosult felhasználó által.
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3. TECHNIKAI FELTÉTELEK
Az Üzleti Terminál használata technikai feltételekhez kötött, melyek a felhasználó Üzleti Terminált
futtató számítógépére, annak operációs rendszerére, szerverre és a személyes aláíró kulcsot tároló
pendrive-ra vonatkoznak. A technikai feltételekről az alábbiakban részletesen tájékozódhat.
TECHNIKAI ALAPFELTÉTELEK:


minimum Core2Duo CPU processzor



4GB RAM



4 GB szabad hely



számítógép: minimum 1280x1024 felbontású monitor, billentyűzet, egér, USB 2.0-s
csatlakozó



ajánlott: Lézer vagy tintasugaras nyomtató

KOMMUNIKÁCIÓ FELTÉTELEI:




Internetkapcsolat:


kábel: 100/1000 Mbit/s



wifi használata ellenjavallt!

bt.bbrt.hu:21001-es port engedélyezése1

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK:


Windows 7



Windows 8



Windows 8.1



Windows 10

SZERVER VERZIÓ:


Windows Server 2008



Windows Server 2008 R2



Windows Server 2012



Windows Server 2012 R2

ADATBÁZIS KEZELŐ PROGRAM:
 Microsoft Access (2010-es 10 felett, illetve a 64 bites Access verziók kerülendők)
MEGBÍZÁS ALÁÍRÁS ÉS SZEMÉLYES USB ALÁÍRÓ KULCCSAL TÖRTÉNŐ BELÉPÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI:


Üres pendrive a személyes aláíró kulcs tároláshoz, melynek egyedi szériaszámmal kell
rendelkeznie

1

Előfordulhat, hogy szükséges a számítógép saját tűzfal beállításai között engedélyezni a port elérhetőségét a
megfelelő működés érdekében. Ennek beállításhoz kérje informatikusa segítségét.
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3.1. A rendszer felépítésének áttekintése

Az ügyfélnek a Bankhoz való kapcsolódáshoz Internet elérésre van szüksége. Az Internet szolgáltató
által nyújtott zárt hozzáférésű Internet kapcsolat teszi lehetővé a Kommunikációs Kiszolgálóhoz való
csatlakozást.
Az Üzleti Terminál által generált adatforgalom minden esetben a Kommunikációs Kiszolgálón keresztül
megy végbe. A beküldött megbízások feldolgozásra előkészítését a CM Központi Rendszer végzi. A
tranzakciók előkészítő műveleteinek végrehajtása után azok a Központi Banki Könyvelő rendszer felé
kerülnek továbbításra, ahonnan a nyugtainformációk ugyanezen az adatúton kerülnek vissza az ügyfél
Üzleti Termináljára.
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4. BIZTONSÁGI ELEMEK AZ ÜZLETI
TERMINÁLBAN
Ügyfeleink pénzügyei, adatai biztonsága elsődleges számunkra, az Üzleti Terminál védelme közös
érdekünk. Az MKB Bank informatikai rendszerét magas szintű védelem alatt üzemelteti, az Üzleti
Terminál és a banki rendszer közti adatáramlást erős titkosítás és egyéb kriptográfiai eszközök védik,
így nem kell attól tartania, hogy illetéktelenek jogosulatlanul hozzáférnek adatokhoz, számlákhoz. A
teljes biztonság érdekében sajnos nem elég a Bank által nyújtott védelem, hanem a felhasználó
elővigyázatossága is szükséges!

4.1. Általános biztonsági tudnivalók
A megfelelő védelem érdekében az alábbi intézkedéseket javasoljuk:


Használjon tűzfalat! Az Üzleti Terminált futtató számítógépet szakemberek által üzemeltetett
tűzfallal válassza le a nyilvános hálózatról! Ha erre nincs lehetősége, akkor a számítógépre
telepítsen személyi tűzfalat, ezzel megakadályozhatja a rosszindulatú programok közvetlen
bejutását a hálózatról.



Az Üzleti Terminált futtató számítógépére telepítsen megbízható vírusvédelmet és ügyeljen
arra, hogy vírusdefiníciós adatbázisa mindig naprakész legyen!



Az operációs rendszeréhez kiadott biztonsági javításokat telepítse rendszeresen! Windows
rendszer esetén tartsa bekapcsolva a Windows Update funkciót, így a rendszer
sérülékenységét minimalizálhatja a rosszindulatú programokkal szemben.



Telepítse rendszeresen az Ön által használt böngésző biztonsági javítócsomagjait!



Az Üzleti Terminált futtató számítógépet lehetőség szerint kizárólag munkára használja, ne
töltsön le ismeretlen eredetű fájlokat fájlmegosztó szerverekről, ne használjon azonnali
üzenetküldő szolgáltatásokat vagy látogasson gyanús oldalakat!



Kérjük, kezelje óvatosan az ismeretlen eredetű, gyanús e-maileket! Ne nyissa meg azok
csatolmányait!



Használja ki az operációs rendszere adta lehetőségeket, alkalmazza a beépített
jogosultságkezelőt és állítsa be, hogy csak azok érhessék el az Üzleti Terminált és a hozzá
tartozó fájlokat, akiknek valóban szükséges!



Gondoskodjon róla, hogy az Üzleti Terminált futtató géphez csak megbízható személyek
férhessenek hozzá!



Az Üzleti Terminál belépéshez szükséges adatait kizárólag az Üzleti Terminál vonatkozó
mezőiben adja meg, weboldalon semmilyen esetben sem!



Ne használjon könnyedén kitalálható jelszavakat!



Az Üzleti Terminál biztonsági beállítása (Adatmódosítás naplózása/Ellenszámla ellenőrzése a
számlainformáció alapján) mindig legyen bekapcsolva! A beállításokat az „Eszközök /
Beállítások / Általános/2” menüpontban lehet elvégezni a jelölőnégyzet bejelölése után a
„Módosítás” gombra kattintva.



Amennyiben rendelkezik személyes USB aláíró kulccsal, lehetőség szerint azt biztonságos
helyen, elzárva tárolja!
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4.2. Üzleti Terminál biztonsági elemei
Egy olyan rendszernél, ahol egyszerre többen is használják a program adatait, magát az adatbázis kell
megfelelően védeni, ezt a célt szolgálják a következő biztonsági elemek:


a jelszót csak a felhasználó ismerheti és 90 naponta meg kell változtatnia



minden felhasználó külön PIN borítékban kapja meg a bank által generált jelszót



az első bejelentkezéskor minden felhasználónak jelszót kell változtatnia, így a bank által
generált jelszavak ismerete sem teszi lehetővé a programba a belépést



az adatbázis jelszóval védett, ez a jelszó minden ügyfélnél más és más, melyet a biztonság
érdekében még az ügyfelek sem ismernek



a kommunikációs jelszó minden adatbázishoz más és más, továbbá az első kommunikációnál
(aktiválás) kell beállítani, így a banki dolgozók sem ismerhetik



az adatbázisban lévő adatok ellenőrző összeggel ellátva kerülnek tárolásra, így ha valaki
megpróbál illetéktelen változtatást végezni egy felvételezett és aláírt tranzakción, akkor az
küldéskor ’fennakad’ az ellenőrzésen



az aláíráskor használt titkos kulcs segítségével minden tranzakcióhoz készül egy egyedi
ellenőrző összeg, amit a bankban tárolt – minden felhasználóhoz egyedi – nyilvános kulccsal
lehet csak visszafejteni



az aláíráskor használt titkos kulcs a biztonsága érdekében érvényességi idővel ellátott, cseréjét
a program automatikusan végzi az érvényességi idő lejárata előtt



csak a szerződésen feltüntetett felhasználók képesek aláírt tranzakciókat kezdeményezni, ők
is csak akkor, ha az aláírás-bejelentő karton szerint jogosultak aláírni



0-24 óráig lehetséges a terminál használatának letiltása, így feltételezett visszaélés esetén a
’tolvaj’ egy olyan adatbázishoz juthat hozzá, amit a bank valószínűleg régen letiltott



lehetőség van arra is, hogy kizárólag egy telephely használatát engedélyezze, ilyenkor az
aktiválás után a pendrive-on lévő adatok más számára már nem jelenthetnek betörési
lehetőséget

4.3. A kommunikáció védelme
A forgalmazásra kerülő állományok a nemzetközi szabványokban előírt AES titkosító algoritmussal
kerülnek kódolásra. Az így elkészített állományok nyilvános kulcsú titkosító algoritmussal kerülnek
kódolásra, ami garantálja a küldő és fogadó kilétét. A titkosításnál használt kulcs egyedi, minden
ügyfélre más és más.
A kommunikáció során külön bejelentkezési név és jelszó szükséges. A kommunikációs modul speciális
protokollt használ, ha valaki nem rendelkezik ezzel a rendszerrel, nem képes érvényes kapcsolatot
felépíteni a központi kiszolgáló rendszerrel. Bizonyos esetben szükséges lehet a saját számítógépének
tűzfal beállítási között engedélyezni a megfelelő kommunikációs csatorna használatát az Üzleti
Terminál szoftver számára.
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5. ÜZLETI TERMINÁL FOGALOMTÁR
A kézikönyvben használt szavak, fogalmak ABC sorrendben
Aláírók: azok a személyek, akik a banknál aláírási joggal rendelkeznek, így tranzakciókat írhatnak alá.
Banki nap: banki munkanap.
CDV (Check Digit Verifier): digitális ellenőrző szám.
Csoportos fizetési megbízás: a csoportos átutalási, a csoportos beszedési megbízások és ez utóbbihoz
tartozó csoportos felhatalmazások összefoglaló neve.
Csoportos kezdeményező azonosító: a csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó cégazonosító,
mely lehet


az adószámból képzett azonosító



EAN kód



egyéb kód

DETSTA üzenet (beszámoló jelentés): a csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó üzenet típus,
melynek célja a csoportos (átutalási/beszedési) megbízás tételeire a partnerbankok által adott válaszok
napi és összesítő (végső) kimutatása.
EAN kód (European Article Numbering): 13 karakteres nemzetközi termék- és helyazonosító kód. A
csoportos kezdeményező azonosító szerepét töltheti be, amennyiben a cégnek nincs adóazonosítója.
EBKM (egységesített betéti kamatlábmutató): az MNB előírásai alapján az adott betétlekötés
tényleges éves hozamát jelző mutató százalékban meghatározva.
EGT (Európai Gazdasági Térség): az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai
által létrehozott intézmény. Az EGT tagjai jelenleg az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Norvégia
és Liechtenstein.
Export: az Üzleti Terminál által megadott formátumban adatállomány előállítása, melyet feldolgozhat
a saját könyvelési rendszerében.
Faktoring számlaösszegző: a nagyobb cég kezességvállalása egy kisebb cég pénzügyi helyzetéért,
amely hitelt szeretne felvenni.
FELHAP üzenet: a szolgáltató ezen üzenet típuson keresztül visszaigazolja a bankba a felhatalmazások
(FELHKI üzenet tételek) feldolgozását.
FELHKI üzenet: a bank ezen üzenet típusban továbbítja a formailag ellenőrzött és jónak talált
felhatalmazások adatait a szolgáltatóhoz.
FELHNA üzenet: a bank ezen üzenet típus felhasználásával visszajelzi a FELHAP visszaigazolások
vételének és formai ellenőrzésének eredményét.
Hatósági átutalási megbízás: a bírósági, közigazgatási és az adó-végrehajtási eljárásban alkalmazott
megbízási forma.
Import: a saját könyvelési rendszeréből a megadott formátumban előállított adatállomány beolvasása
az Üzleti Terminálba.
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Interface állomány (export/import fájl): az Üzleti Terminál segítségével lehetősége van saját könyvelő
rendszere és a program között elektronikus adatkapcsolatot létesíteni.
IBAN (International Bank Account Number): nemzetközi fizetési számlaszám, mely a deviza
megbízások esetében szükséges.
Karbantartás: új tételek rögzítésére, az adatok megtekintésére, módosítására, törlésére szolgál. A
munkavégzéskor ezek az adatok listázhatók, nyomtathatók.
Partner adatállomány: adatállomány, amely azon ügyfelek adatait tartalmazza, akik felé a
megbízásokat indítjuk.
Postai azonosító: tizenhat-jegyű egyedi postai azonosító, amely tartalmazza a befizetés dátumát, a
felvevő postahivatal kódját, a felvevő terminál kódját és a felvétel napon belüli sorszámát.
Postai készpénzátutalási megbízás: a postán befizetett, az ügyfél számlájára érkező készpénzátutalás.
Postai kifizetési megbízás: ügyfélszámláról indított, postán teljesítendő kifizetési megbízás.
Postai kötegazonosító: postai kifizetési megbízás köteget azonosítja banki szinten. Tartalmazza a
felvétel dátumát, a terminálsorszámot és az állomány napon belüli sorszámát.
Prolongáció: betétlekötés esetén a betétszerződés meghosszabbítása a tőke és a kamat újra
lekötésével vagy átvezetéssel.
Regisztráció: a program üzembe helyezésének azon fázisa, amikor az első kommunikáció alkalmával az
ügyfél oldali programot a bank oldali rendszer nyilvántartásra veszi, regisztrálja.
Sablon: előre elkészített, gyakran használt megbízás sémák.
Számlatulajdonos: a Banknál számlával rendelkező ügyfél, aki lehet magán, vagy jogi személy.
Számla jogok: ügyfeleknek a számláik kezeléséhez szükséges jogai.
Saját számla: ügyfél a Banknál vezetett saját számlája.
STATUS üzenet (ellenőrző jelentés): a csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó üzenet típus,
melynek célja a csoportos (átutalási/beszedési) megbízás ellenőrzésének visszaigazolása.
Tálca: a munkaasztal alsó során található a Tálca. A
indító nyomógomb mellett itt jelennek meg
az elindított alkalmazások gombjai, amelyek az alkalmazások ikonjait és neveit tartalmazzák. Így
lehetőség van arra, hogy munkavégzés közben több párhuzamosan futó alkalmazás között váltogatva
lehet dolgozni, nem kell külön bezárni és újra nyitni azokat. A megnyitott alkalmazások használata
között az Alt+Tab billentyűkombinációval lehet váltani. Például, ha nyitva van a levelező rendszer, és
az Üzleti Terminál programot is használjuk, az Alt+Tab lenyomásával át lehet lépni a levelező
rendszerbe.
VIBER: Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, amely alapján a megbízás azonnali elszámolására kerül
sor a küldéskor.
Visszaigazolás (nyugta): a bank minden beküldött tranzakciót legalább egy alkalommal visszaigazol. Az
első nyugta elkészülte jelzi a bankba érkezés, a második pedig a teljesítés sikerességét vagy
sikertelenségét.
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6. ELSŐ LÉPÉSEK
Az
Üzleti
Terminál
használatbavételéhez
A szerződéses dokumentáció igény esetén elérhető angol nyelven is.

szerződéskötés

szükséges.

Az Üzleti Terminál szerződéskötést követően a kollégáink telefonon felkeresik a
megadott kapcsolattartót, hogy egyeztessenek a telepítés időpontjáról, szükséges teendőkről,
lehetséges kiszállásról a telepítés környezetétől függően.

A telepítés során szüksége lesz az Üzleti Terminál szerződésében található
információkra, kérjük, hogy készítse elő szerződését a telepítés megkezdéséhez!

A Bank a szerződéskötést követő néhány napon belül futár útján küldi az Üzleti
Terminál Üdvözlőcsomagot, melyben megtalálja a telepítés folyamatának rövid leírását, fontos
eléréseket, információkat, PIN borítékot, továbbá három darab pendrive-ot.

Az Üdvözlőcsomagban található hagyományos, logóval ellátott pendrive a telepítő
pendrive, a számítógéphez csatlakoztatva az adathordozót tudja elindítani a telepítés folyamatát.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Üzleti Terminált futtató számítógépen rendszergazdai joggal kell
rendelkeznie a telepítéshez.

A két kulcs alakú pendrive az aláíró kulcsok tárolására szolgál, melyeket csak az aláírói
joggal rendelkező felhasználók használnak belépéskor és a tranzakciók aláírásakor. A Bank két egyedi
szériaszámmal rendelkező üres pendrive-ot ad az Üzleti Terminál használat megkezdéséhez. Több
aláíró esetén kérjük, gondoskodjanak a további egyedi szériaszámmal rendelkező pendrive-ok
beszerzéséről.
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7. TELEPÍTÉS
A telepítésre az alábbi három módon van lehetőség:
A. Telepítés egy számítógépre (javasolt)
B. Telepítés hálózatos környezetben: ha a munkaállomásról egyéb berendezések (pl.: nyomtató),
programok és az általunk használt adatbázisok egy közös szerver közbeiktatásával érhetőek el,
melyek valamilyen módon összeköttetésben állnak egymással (az Üzleti Terminál vezeték nélküli
hálózaton történő futtatása ellenjavallt).
Kérjük, hogy amennyiben a hálózatos környezetben történő telepítést
választja, minden esetben vegye fel a kapcsolatot technikai kollégánkkal (0680-350-350), aki felméri a telepítés környezetét és segítségére lehet a telepítés
során is.

C. Demo telepítés: Használat előtt lehetősége van a rendszert kipróbálni, melyre kétféleképp van
lehetősége:
Felhívjuk figyelmét, hogy a Bank szerveréhez történő kapcsolódáshoz Internet
kapcsolat szükséges, továbbá az Üzleti Terminált futtató számítógépen
rendszergazdai joggal kell rendelkezni a telepítéshez!

7.1. Telepítés egy számítógépre

Indítsa el az „mkb.exe” telepítőprogramot az üdvözlő csomagban kapott telepítő pendrive-ról local
rendszergazdai jogosultsággal! 2
A telepítés megkezdéséhez kattintson az „Üzleti Terminál Telepítése” menüpontra!
 Amennyiben meggondolta magát és később szeretné telepíteni az Üzleti Terminál Klienst, kattintson a „Kilépés”
menüpontra! A további lépéseknél is lehetősége lesz visszatérni az előző beállításhoz, kilépni így szinte bármikor
megszakíthatja a folyamatot.

Amennyiben a telepítést választotta, kérjük, várjon, ameddig a szükséges fájlok átmásolása
megtörténik. A következő párbeszédpanelen a telepítés folytatásához kattintson a „Tovább” gombra!
A következő párbeszédpanelen válassza a „Telepítés (vagy frissítés) egy számítógépre” opciót, majd
kattintson a „Tovább” gombra!
Válassza ki legördülő menü segítségével a telepítés helyét!


A telepítés alapértelmezetten a „C:/Program files/FotonSoft” mappába történik.

2 Az adatbázis információs fájl ennél a folyamatlépésnél automatikusan jön létre. Amennyiben a telepítő környezetben több adatbázis-kezelő program is

elérhető, a rendszer párbeszédpanelben kéri, hogy válasszon a legördülő menüből a programok közül. A 4-es fejezetben olvashat bővebben a folyamatról.
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Amennyiben új könyvtárat szeretne létrehozni a telepítéshez, a párbeszédpanel jobb felső sarkában található
„Könyvtár létrehozás” gombra kattintva erre is lehetősége van.

A telepítés befejezéséhez kattintson a „Befejezés” gombra!


Amennyiben változtatna az elérésen, kattintson a „Vissza” gombra, vagy ha meg szeretné szakítani a folyamatot,
válassza a „Kilépés” opciót!

Várjon, ameddig a telepítés be nem fejeződik, melyről a rendszer felugró ablakban tájékoztatja. A
megjelenő ablakon kattintson az „OK” gombra!
A következő lépés, hogy válassza ki a telepítő pendrive elérési helyét (vagy ismét csatlakoztassa), majd
kattintson a „Folytatás” gombra!

A telepítő pendrive-on kiadott aktiváló állomány egyedi (ezt az állományt a
Bank sem tárolja). Kérjük, őrizze meg és mentse le, mert a későbbiek során
felmerülő ismételt telepítési igénynél szükség lesz rá! Az aktiváló állomány
hiányában az újra telepítés adatvesztéssel járhat.

A folyamatlépés befejeztével az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:
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Az Üzleti Terminál Indításához kattintson az „Igen” gombra.
Amennyiben a „Nem” gombra kattintott, a későbbiekben a Startmenüből vagy az „Üzleti Terminál”
ikonra kattintva (preinstall.exe) indítsa el a Terminált. A megjelenő ablakban az első belépés során
válassza a „Hagyományos belépés” opciót.


Az ablakban lehetősége van a „Nyelv” legördülő menü segítségével az alapértelmezett magyar nyelv helyett az
angol nyelv beállítására is.



Amennyiben mégsem szeretne belépni, az ablak bezárásához kattintson az ablak alján található „Kilépés”
gombra.

7.2. Telepítés hálózatos környezetben

Kérjük, hogy amennyiben a hálózatos környezetben történő telepítést
választja, minden esetben vegye fel a kapcsolatot technikai kollégánkkal (0680-350-350), aki felméri a telepítés környezetét és segítségére lehet a
telepítés során is.

A hálózati telepítés feltétele, hogy az Üzleti Terminál egy példánya központi szerverre, vagy
munkaállomásra legyen telepítve, amelyet a többi munkaállomás azonos betűjellel ellátott hálózati
meghajtóként lát.
Indítsa el az „mkb.exe” telepítőprogramot az üdvözlő csomagban kapott telepítő pendrive-ról!
A telepítés megkezdéséhez kattintson az „Üzleti Terminál Telepítése” menüpontra!
 Segítségre van szüksége, vagy a használat előtt szívesen megismerkedne az Üzleti Terminál működésével?
Kattintson a „Segítség” menüpontra és tekintse meg rövid mozgóképes bemutatónkat, vagy olvassa el a telepítés
segédletet!

 Amennyiben meggondolta magát és később szeretné telepíteni az Üzleti Terminál Klienst, kattintson a „Kilépés”
menüpontra! A további lépéseknél is lehetősége lesz visszatérni az előző beállításhoz, kilépni így szinte bármikor
megszakíthatja a folyamatot.

Ha a telepítést választotta kérjük, várjon, ameddig a szükséges fájlok átmásolása megtörténik! A
következő párbeszédpanelen a telepítés folytatásához kattintson a „Tovább” gombra!
A következő párbeszédpanelen válassza a „Telepítés (vagy frissítés) hálózatos környezetben” opciót,
majd kattintson a „Tovább” gombra.
Szerverre telepítés esetén válassza az „Első telepítés (vagy frissítés)” opciót, majd kattintson a
„Tovább” gombra!


Amennyiben a hálózaton már telepítve van az Üzleti Terminál és egy újabb munkaállomáson szeretné elérhetővé
tenni, válassza a „Munkaállomás telepítése” opciót.

Válassza ki legördülő menü segítségével a telepítés helyét!


Ha új könyvtárat szeretne létrehozni a telepítéshez, a párbeszédpanel jobb felső sarkában található „Könyvtár
létrehozás” gombra kattintva erre is lehetősége van.
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A telepítés befejezéséhez kattintson a „Befejezés” gombra!


Amennyiben változtatna az elérésen, kattintson a „Vissza” gombra, vagy ha meg szeretné szakítani a folyamatot,
válassza a „Kilépés” opciót!

Várjon, ameddig a telepítés be nem fejeződik, melyről a rendszer felugró ablakban tájékoztatja. A
megjelenő ablakon kattintson az „OK” gombra!
A következő lépés, hogy válassza ki a telepítő pendrive elérési helyét (vagy ismét csatlakoztassa), majd
kattintson a „Folytatás” gombra!

A telepítő pendrive-on kiadott aktiváló állomány egyedi (ezt az állományt a
Bank sem tárolja). Kérjük, őrizze meg és mentse le, mert a későbbiek során
felmerülő ismételt telepítési igénynél szükség lesz rá! Az aktiváló állomány
hiányában az újra telepítés adatvesztéssel járhat.
A folyamatlépés befejeztével az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

Az Üzleti Terminál Indításához kattintson az „Igen” gombra.
Amennyiben a „Nem” gombra kattintott, a későbbiekben a Startmenüből vagy az „Üzleti Terminál”
ikonra kattintva (preinstall.exe) indítsa el a Terminált. A megjelenő ablakban az első belépés során
válassza a „Hagyományos belépés” opciót.


Az ablakban lehetősége van a „Nyelv” legördülő menü segítségével az alapértelmezett magyar nyelv helyett az
angol nyelv beállítására is.



Amennyiben mégsem szeretne belépni, az ablak bezárásához kattintson az ablak alján található „Kilépés”
gombra.

7.3. DEMO telepítés
Töltse ki űrlapunkat weblapunkon a demó igényléshez. Az adatok automatikus ellenőrzése után
elküldjük Önnek azt a linket, amin keresztül elérheti az Üzleti Terminál demó verzióját.

14

A telepítő pendrive-ról indítsa el a telepítést, a folyamat megegyezik az alább leírtakkal, a különbség,
hogy demó esetén a regisztráció nem történik meg. Az alább látható folyamatlépésnél kattintson a
„Kilépés” gombra.

Amennyiben a demó változatot már feltelepítette, a rendszert a „Tranzakciók” menüpontban található
„Élesítés” menüpontra kattintva aktiválhatja, így nem szükséges a rendszer telepítését elölről
kezdenie.
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8. ADATBÁZIS INFORMÁCIÓS FÁJL
LÉTREHOZÁSA
Az adatbázis információs fájl beállítását a program telepítését követő első indításkor szükséges
beállítani. A futtató környezetben használt adatbázis verziója fontos lehet a későbbi terminálok
csatlakoztatásánál. Az adatbázis információs fájl a telepítés folyamán automatikusan jön létre a
fentebbi telepítés leírásában jelölt folyamatlépéseknél és elválaszthatatlan része a Terminálnak.
Amennyiben csak egy adatbázis-kezelő érhető el a környezetben, a rendszer automatikusan kiválasztja
a szoftver által kezelt adatbázistípust, viszont ha a környezetben több adatbázistípus létrehozása is
lehetséges, akkor az alább látható párbeszédpanel jelenik meg, ahol a legördülő menü segítségével
választhatja ki az elérhető adatbázistípusok közül az Ön számára megfelelőt (Pl.: Microsoft Access
2007, 2010), a döntését a „Beállít” gombra kattintva véglegesítheti.

Az adatbázis típus kiválasztása nélkül a program futása nem lehetséges, a Mégsem gomb hatására
figyelmeztető ablak jelenik meg a következő szöveggel:

Az adatbázis típusának kiválasztása után megerősítő ablak jelenik meg, majd azt követően a létrehozás
sikerességéről értesíti a rendszer.
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Fontos, hogy amennyiben több munkaállomáson is használja a Terminált, a
kiválasztott adatbázis-kezelő az összes munkaállomásra érvényes lesz, ezért a
döntés előtt kérjük, hogy mérje fel az összes munkaállomás környezetének
adottságait!
Ha fenti párbeszédpanelen nem választ ki adatbázistípust és a „Mégsem” gombra kattint, a megjelenő
figyelmeztetőpanel tájékoztatja, hogy a program futása nem lehetséges a fenti folyamatlépés
befejezése nélkül.
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9. ELSŐ BELÉPÉS
A telepítést követően az asztali Üzleti Terminál parancsikonra kattintva vagy a Start menüből tudja
indítani a rendszert. A program betöltését követően megjelenik az üdvözlőképernyő, az első belépés
során a hagyományos belépés engedélyezett. Az Üzleti Terminál nyelvét3 a legördülő menüben tudja
beállítani az ablak bal alsó sarkában. Amennyiben mégsem most szeretné indítani a rendszert,
lehetősége van az alsó „Kilépés” gombra kattintva bezárni azt.

A bejelentkező oldal bal oldalán részletes leírást talál a belépési folyamatról. Az első belépés során a
piros színnel jelölt „Felhasználó neve” mező és a sárga színnel jelölt PIN mező kitöltése szükséges

A PIN mezőbe a zárt borítékban megkapott, 8 db számjegyet tartalmazó kezdeti jelszót kell az egér
segítségével a PIN padon beírni. A PIN kód beírásakor alapértelmezetten csillagok (*) jelennek meg, de

3

Alapértelmezetten magyar nyelv van beállítva, de a legördülő menüből lehetősége van angolra állítani a
programot.
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a csukott szem
módosul.

ikonra kattintva az adatok megjeleníthetők, ilyenkor az ikon nyitott szemre

Ha újra el szeretné rejteni a megadott kódokat, akkor a

ikonra kattintva teheti meg.

Az adatok megadását követően a művelet folytatásához kattintson a „Belépés” gombra.
A következő folyamatlépés során fogja tudni megadni a későbbiekben használni kívánt szabadon
választott jelszavát, melynek formai követelményei az alábbiak:


legalább 8, de maximum 10 karaktert hosszúnak kell lennie



kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter (ami lehet ékezetes karakter is) használata
kötelező!



a speciális karakter nem lehet idézőjel vagy * karakter



a jelszó napon belül csak egyszer változtatható meg
Jelszava 90 naponta lejár. A lejárat után újonnan megadott jelszó nem egyezhet
meg a korábban használt utolsó 10 jelszavával!

Ezt követően a PIN kód megadása és annak megerősítése következik. A PIN kód a virtuális PIN padon
adható meg a kurzorral ami nem tartalmazhat:


négy darab egyforma számot (pl. 1111) vagy
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növekvő vagy csökkenő számsorozatot (pl. 1234, 9876).

Ha a Jelszó megváltoztatás után, de még a PIN kód megadása előtt a felhasználó a „Kilépés” gombra
kattint, a következő belépésnél első PIN kód megadása kötelező
Ha Ön még nem rendelkezik PIN kóddal, a felhasználónév és jelszó megadása után kattintson a
„Belépés” gombra:

A megjelenő ablakban a virtuális PIN billentyűzet segítségével megadható a 4 jegyű PIN kód, melyet
minden belépés során meg kell adnia.
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A Bank előírásai alapján, a PIN kódra vonatkozó szabályok:





4 karakter hosszú
a PIN kód maximum 90 napig használható
nem tartalmazhat csupa azonos számot
nem tartalmazhat egyesével szigorúan növekvő vagy csökkenő számsort.

A PIN kód megadása után a

gombra kattintva megerősíthető a PIN kód:

Amennyiben a megerősítés sikertelen volt, a PIN megadását elölről kell kezdeni. A „Tovább” gombra
kattintva a rendszer tájékoztatja, hogy a belépési adatok beállítása sikeres volt, majd a következő
lépésként a belépési képernyőre jut.
A sikeres belépést követően az alábbi ablak jelenik meg. Az adatok beküldéséhez kérjük, hogy
kattintson a „Jóváhagyás” gombra!
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10. ELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
Az első belépést követően a legtöbb funkció még inaktív, a program teljes körű használata előtt
regisztráció szükséges, amely a „Kommunikáció” ikonra kattintva válik elérhetővé.
Kattintson a „Kommunikáció” ikonra a regisztráció megkezdéséhez.

A „Regisztráció” ablakban töltse ki az adatokat. Az „Új kommunikációs jelszó” mezőben megadott
jelszavára a későbbiekben szüksége lesz.

A regisztrációhoz szükséges adatok az alábbiak:





Banknál bejelentett Terminál aktiválási kód, amely az Üzleti Terminál Szerződésen rögzített
kód)
Új kommunikációs jelszó: formai megkötések nélkül szabadon megadott (majd ennek
ismétlése)4, de fontos megjegyezni, hogy az új kommunikációs jelszó nem egyezhet meg az
aktiválási kóddal.
Telepítési cím: a számítógép fizikai helyét jelöli, a Bank számára fontos információ,
amennyiben kiszállás szükséges

Az adatok kitöltése után kattintson a „Regisztráció” gombra!


Amennyiben meg szeretné szakítani a regisztráció folyamatát, kattintson a „Mégse” gombra.



A későbbiekben az indítást követően, amennyiben még nem töltötte ki a regisztrációhoz szükséges adatokat, a
„Regisztráció” ablak ismét megjelenik. a „Kommunikáció” ikonra kattintva.

4

Erre a jelszóra minden kommunikáció (például fizetési megbízás küldés vagy kivonat lekérdezés) esetén szüksége lesz. Habár a későbbiekben lehetőség lesz
megjegyeztetni a jelszót,fontos, hogy a későbbiekben is bármikor kérheti a rendszer azt!
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A kommunikáció sikerességéről a rendszer párbeszédpanelben értesíti, a sikeres visszaigazoló üzenet
megjelenéséig a kommunikáció ismétlése szükséges. A folyamat befejeztével elkezdheti használni az
Üzleti Terminált.
Fontos megjegyezni, hogy a telepítés befejezése még nem teszi lehetővé a tranzakciók végrehajtását.
A megbízások aláírásához az aláírói jog mellett aláírói jelszó is szükséges. A „9. Belépés és aláírás USB
aláíró kulccsal” fejezetben megismerkedhet az aláírói jelszó igénylésének folyamatával.
A telepítés végéhez ért. Kérjük, olvassa tovább ismertető anyagunkat és ismerkedjen meg az Üzleti
Terminál lehetőségeivel!
A Bankkal történő kommunikáció feltétele, hogy a program számára engedélyezett legyen a
bt.bbrt.hu:21001-es port elérése. Amennyiben nem érhető el a megfelelő port egy felugró ablak
tájékoztatja:

A rendben gomb megnyomását követően a program láblécében figyelmeztető üzenet jelenik meg,
hogy a Bankkal történő biztonságos kommunikációs kapcsolat érdekében a megfelelő port-ot kell
használni:

A megfelelő port beállításáig nem fogja tudni elindítani az első kommunikációt és regisztrációt. A
port beállítása sok esetben a számítógépére telepített tűzfal konfigurálásával érhető el, szükség
esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot rendszergazdájával.
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11. USB ALÁÍRÓ KULCS
Fontos megjegyezni, hogy a telepítés befejezése még nem teszi lehetővé a tranzakciók végrehajtását.
Egy felhasználó egy adott számla felett rendelkezhet E (egyedüli), A (első helyi) és B (másodhelyi)
aláírási joggal. Egy tranzakció aláírásához minden esetben szükséges meglennie a 100%-nak, de
maximum 2 db aláírásból állhat össze. Ennek értelmében egy B aláírói joggal rendelkező felhasználó
aláírását követően csak egy A vagy E jogú felhasználó aláírását fogadja el a program. A pontos aláírási
jogokat a bank az ügyféllel a fizetési számla nyitásakor, illetve az aláírások módosulásakor egyezteti,
ezek kerülnek a programban alkalmazásra.
A megbízások aláírásához az aláírói jog mellett aláírói jelszó is szükséges. A Bank az Ön kényelme és
biztonsága érdekében aláíró jelszót vezetett be, melynek köszönhetően aláíróként lehetősége van
ugyanazzal az egy jelszóval bejelentkezni és megbízásait aláírni. Az USB aláíró kulccsal történő belépés
során, a PIN kód megadása nem szükséges.
Új kulcsigénylést a „Felhasználó” ikonra kattintva, vagy az „Eszközök” / „Felhasználói beállítások” /
„Személyes beállítások” menüpont alatt van lehetősége kezdeményezni.

A „Személyes beállítások” ablakban kattintson a „Aláírói kulcs igénylése” gombra.

A megjelenő „Aláírói kulcs cseréje, igénylése” ablakban adja meg a telefonszámát, majd nyomja meg a
„Folyamat indítása” gombot, hogy munkatársunk felvehesse Önnel a kapcsolatot.
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A folyamat során szüksége lesz az Ön által megadott kommunikációs jelszavára a kommunikációhoz és
egy hordozható adattárolóra, ahova az aláíró kulcsát mentheti. Amennyiben bármelyik feltétel nem
teljesül, kérjük, hogy nyomja meg a „Mégsem” gombot.
Ha a „Folyamat indítása” gombra kattintott, munkatársunk a kommunikációt követő visszaigazolásban
megadott időn belül visszahívja az Ön által rögzített telefonszámon. Mikor kollégánk kapcsolatba lép
Önnel, a Személyes beállítások ablakban kattintson az „Aláírói kulcs letöltése” gombra.

Kizárólag akkor kattintson a „Letöltés indítása” gombra, ha munkatársunk
erre utasítja! Amennyiben az aláírói kulcs letöltését később szeretné
végrehajtani, kattintson a „Mégsem” gombra.
Az „Aláírói kulcs letöltése” gombra kattintva az alábbi párbeszédpanel jelenik meg:
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Az új személyes aláírói kulcs letöltésének indítását az alábbi üzenetben megerősíteni szükséges:

Ha munkatársunk arra kéri, hogy indítsa el az új személyes aláírói kulcsának letöltését, akkor kattintson
az „Igen” gombra! Amennyiben meg szeretné szakítani a műveletet, nyomja meg a „Nem” gombot!
Ha az „Igen” gombra kattintott, elindul a kommunikáció, melynek folyamatát a megjelenő ablakban
tudja figyelemmel kísérni:

A kommunikáció befejeztével a kulcs letöltésre kerül. A kulcs letöltését követően, mielőtt lementené
a kulcsot a személyes USB aláíró kulcsára, meg kell adnia a kulcshoz tartozó szabadon választott
jelszavát:

26

A jelszónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:



legalább 8, de maximum 10 karaktert hosszúnak kell lennie: kisbetű,
nagybetű, szám, speciális karakter használata kötelező!
Jelszava 90 naponta lejár. A lejárat után újonnan megadott jelszó nem
egyezhet meg a korábban használt utolsó 10 jelszavával!

Az aláíráskor használt titkos kulcs a biztonsága érdekében érvényességi
idővel ellátott, cseréjét a program automatikusan végzi az érvényességi idő
lejárata előtt.
A jelszó megadását követően a rendszer a kulcs letöltésének és mentésének sikerességéről üzenetben
tájékoztat:

Az USB Aláírói Magánkulcsának használatával lehetősége van a Terminálba való USB kulccsal történő
belépésre és megbízásokat aláírására a pendrive behelyezésével és az aláírói jelszó megadásával.
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12. BELÉPÉS AZ ÜZLETI TERMINÁLBA
A rendszert az asztali Üzleti Terminál parancsikonra kattintva vagy a Start menüből tudja indítani. A
program betöltését követően megjelenik az üdvözlőképernyő, ahonnan kiválaszthatja a belépés
módját, az Üzleti Terminál nyelvét5, illetve amennyiben mégsem most szeretné indítani a rendszert,
lehetősége van az alsó „Kilépés” gombra kattintva bezárni azt.
A program indításával megjelenő képernyőn kiválasztható, hogy a felhasználó a hagyományos, vagy az
USB aláírókulcsos belépést választja:

Miután kiválasztotta a belépés módját, az ablak bal oldalán találja a választott belépéshez kapcsolódó
instrukciókat és a jobb oldalon tudja beírni adatait. A rejtett adatok mezői mellett találhatóak a
„csukott szem” ikonok
Amennyiben nem biztos benne, hogy jól adta meg adatait, a Jelszó és a PIN mező mellett található
csukott szem ikonra kattintva tekintheti meg a beírt adatokat.


A belépési módok részletes leírásait alább olvashatja.
Kérjük, válassza a hagyományos belépési módot…



ha nem rendelkezik aláíró joggal
ha még nem állította be jelszavát a személyes aláíró kulcsához

5

Alapértelmezetten magyar nyelv van beállítva, de a legördülő menüből lehetősége van angolra állítani a
programot.
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12.1. Hagyományos belépés
A bejelentkezési képernyőn kell megadnia a bejelentkezési nevét, majd a jelszavát és a PIN kódot.

A felhasználói bejelentkezésnél a következő adatokat kell megadni:




Felhasználó neve
Jelszó
PIN: kizárólag a virtuális PIN billentyűzet segítségével adható meg. A megadott karakterek az
gombbal törölhetők
Kérjük, csak akkor válassza a „Belépés személyes aláíró kulccsal opciót, ha…


Ön rendelkezik aláíró joggal és aláíró jelszava már beállításra került!

12.2. Belépés USB aláíró kulccsal
A bejelentkezési képernyőn meg kell adnia felhasználónevét, jelszavát, és be kell helyeznie személyes
aláírói kulcsát.
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A felhasználói bejelentkezésnél a következő adatokat szükséges megadni:




Felhasználó neve
Aláírói jelszó
Valamint csatlakoztassa számítógépéhez Személyes aláírói kulcsát
Az aláírói kulcsok törlésre kerülhetnek az alábbi esetekben:



5 sikertelen kísérlet után,
Aláírói kulcs érvényességi idejének lejárata után.

Ezután csak a hagyományos bejelentkezés (felhasználónév és jelszó) lesz
elérhető és új aláíró kulcs igénylése szükséges.

Amennyiben mégis a hagyományos belépési módot szeretné választani, kattintson a „Hagyományos
bejelentkezés választása” gombra az ablak bal alsó sarkában.
Bármelyik belépési módot választja, lehetősége van a korábbi ablakpozíciók, elmentett beállítások
törléséhez a bejelentkezés előtt az ablak jobb alsó sorában található jelölőnégyzetre kattintással.
A belépéshez kattintson a

gombra. Ha a programot mégsem kívánja elindítani, válassza a

gombot.
Bejelentkezés után a fejlécben a rendszer neve után beíródik a bejelentkezett felhasználó neve, és
egészen addig az látható, ameddig a felhasználó ki nem lép, vagy egy másik felhasználó be nem
jelentkezik a saját nevével.

12.3. Elfelejtett jelszó
Hibás név, jelszó és PIN megadása esetén minden elrontott lehetőség után csökken a fennmaradó
lehetőségek száma:

Az ötödik sikertelen belépés után a felhasználó kitiltásra kerül az Üzleti Terminálból:

Az új jelszó generálásához és a Terminálba való bejelentkezéshez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Bank
ügyfélszolgálatával!
Az Üzleti Terminál bal alsó sarkában található „Elfelejtettem a jelszavam” gombra kattintva a jelszó
gyorsan és könnyedén visszaállítható.
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Mielőtt a gombra kattintana, a felhasználó név beírása szükséges:

Amennyiben a lépés elmarad, az Üzleti Terminál egy felugró ablakban figyelmezteti. Miután beírta
felhasználó nevét és az „Elfelejtettem a jelszavamat” lehetőséget választotta, a telefonos
beazonosítása következik:
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A személyes kapcsolattartó/a TeleBankos ügyintéző kapcsolja az Üzleti Terminál Helpline technikai
kollégát, aki segít a jelszó visszaállítás lebonyolításában, melyhez kövesse a képen látható utasításokat.
A Tovább gombra kattintva, a következő jelenik meg:

Amennyiben a fenti tájékoztató jelenik meg, kérjük, hívja személyes kapcsolattartóját/ a TeleBankot,
aki az azonosítást követően kapcsolja a technikai munkatársat (Helpline), hogy sikeresen beállíthassa
az új bejelentkezéséhez szükséges adatokat. A beazonosítás rögzített telefonvonalon keresztül
történik. Amikor Kollégánk arra kéri, kattintson a „Kommunikáció” gombra!
Amennyiben sikeres volt a kommunikáció, az Üzleti Terminál azt egy felugró ablakban jelzi:

A sikeres kommunikációt követően be tud jelentkezni felhasználónevével és kezdeti jelszavával.
Ezt követően ismét meg kell adnia a későbbiekben használni kívánt jelszavát és PIN kódját. A jelszóra
vonatkozó formai követelmények az alábbiak:


legalább 8, de maximum 10 karaktert hosszúnak kell lennie



kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter (ami lehet ékezetes karakter is) használata
kötelező!



a speciális karakter nem lehet idézőjel vagy * karakter



a jelszó napon belül csak egyszer változtatható meg
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Ezt követően a PIN kód megadása és annak megerősítése következik. A PIN kód a virtuális PIN padon
adható meg a kurzorral ami nem tartalmazhat:



négy darab egyforma számot (pl. 1111) vagy
növekvő vagy csökkenő számsorozatot (pl. 1234, 9876)

Ha a Jelszó megváltoztatás után, de még a PIN kód megadása előtt a felhasználó a „Kilépés” gombra
kattint, a következő belépésnél első PIN kód megadása kötelező. Ha Ön még nem rendelkezik PIN
kóddal, a felhasználónév és jelszó megadása után kattintson a „Belépés” gombra:
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A megjelenő ablakban a virtuális PIN billentyűzet segítségével adható meg a 4 számjegyű PIN kód,
melyet minden belépés során szükséges lesz megadnia. A Bank előírásai alapján, a PIN kódra vonatkozó
szabályok:


4 karakter hosszú,



a PIN kód maximum 90 napig használható,



nem tartalmazhat csupa azonos számot,



nem tartalmazhat egyesével szigorúan növekvő vagy csökkenő számsort.

A PIN kód megadása után a

gombra kattintva megerősíthető a PIN kód:

Amennyiben a megerősítés sikertelen volt, a PIN megadását elölről kell kezdeni. Sikeres PIN megadás
esetén a „Tovább” gombra kattintva a rendszer tájékoztatja, hogy a belépési adatok beállítása sikeres
volt, majd a következő lépésként a belépési képernyőre jut.
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13. MELLÉKLETEK AZ ELSŐ BELÉPÉSHEZ
13.1. Üzleti Terminál felhasználói jogosultság igénylőlap
A ”Felhasználónév” adatot a programban a ”Felhasználó neve” mezőbe szükséges beírni
bejelentkezéskor!
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13.2. PIN levél
”Az Ön felhasználójához tartozó titkos PIN-kód” adatot a programban a ”PIN” mezőbe szükséges beírni
az első bejelentkezéskor!
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13.3. Üzleti Terminál szerződés
A ”Terminál aktiválási kód” adatot a programban a ”Banknál bejelentett Terminál aktiválási kódja”
mezőbe szükséges beírni a regisztráció során!

A mellékelt nyomtatványokon kívül az Üzleti Terminál szerződéshez az alábbi kiegészítő adatlapok
vannak:



Technikai adatlap: Csoportos fizetési megbízásokhoz
Felhatalmazó nyilatkozat: Több ügyfél egy terminálon történő kezeléséhez
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