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Kaj je Hal E-Bank/Pregled e-obvestil
Hal E-Bank/Pregled e-obvestil je spletna aplikacija, namenjena uporabnikom elektronske banke NLB
Proklik. Omogoča pregled različnih e-obvestil, ki ste jih od banke do sedaj prejemali v papirni obliki.
Aplikacija omogoča pregled e-obvestil za različna področja vašega bančnega poslovanja:


plačilne storitve v domovini,



plačilne storitve v tujini,



plačilne kartice,



depoziti,



garancije,



krediti.

Banka lahko pregled e-obvestil stalno dopolnjuje in nadgrajuje.

Aplikacija omogoča iskanje različnih e-obvestil po datumu in ostalih kriterijih ter prikaz (tiskanje)
izbranega bančnega obvestila v PDF obliki. Izbran dokument je možno tudi shraniti in ga po elektronski
pošti posredovati prejemniku.
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Kaj potrebujem
Za delo s Hal E-Bank/Pregled e-obvestil potrebujete naslednje:


pogodbo z banko za delo z e-banko,



računalnik s spletnih brskalnikom Internet Explorer 8 ali Mozilla Firefox 4 ali Google Chrome 5.
Za starejše različice brskalnikov pregled e-obvestil ni prilagojen,



povezavo z bančnim strežnikom,



časovno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo,



če imate kvalificirano digitalno potrdilo izdano na pametni kartici, potrebujete tudi bralnik
pametnih kartic.

-4-

Pregled e-obvestil

Delo z aplikacijo Hal E-Bank/Pregled e-obvestil
Zagon aplikacije
Do spletne aplikacije Hal E-Bank/Pregled e-obvestil dostopate iz elektronske banke Hal EBank/Personal ali Hal E-Bank/Corporate prek levega menija.

Slika 1 - vstop iz Hal E-Bank/Personal

1

Kliknite Pregled e-obvestil, da se vam odpre stran s povezavami.

2

Kliknite eno od neposrednih povezav na posamezno področje bančnega poslovanja. Povezava vam v
brskalniku odpre aplikacijo E-obvestila. Opomba: nabor kategorij in nabor posameznih e-obvestil
se lahko spreminja in je odvisen od tega, katera pooblastila za delo z e-banko ima pooblaščenec
dodeljena.

3

V brskalniku v okno z geslom vnesite geslo, ki ga uporabljate za dostop do WEB aplikacij ali WEB Ebanke in kliknite Potrdi. Če do WEB aplikacije dostopate prvič in gesla nimate določenega, po
navodilu na ekranu določite vstopno geslo, ki ga boste uporabljali za vse WEB aplikacije e-banke.
Po uspešni prijavi v Hal E-Bank/Pregled e-obvestil se odpre želena stran. Dostop je omogočen
skladno z vašimi pooblastili za delo oz. pooblastili za posamezen pregled v e-banki.
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Splošni opis
Aplikacijo za pregled e-obvestil sestavljajo štirje osnovni gradniki: glava, meni, okno za pregled in
noga.

Slika 2 - Osnovna stran

Glava strani:

1

Naziv računa in polje za izbiro računa, na katerem želite pregledati e-obvestila. Izbiro pregleda na
različnih računih izvedete s pomočjo spustnega menija. Izbira je mogoča samo v primeru, da ste
pooblaščeni za pregled e-obvestil na več računih.

2

Povezave za menjavo jezikovne različice, menjavo gesla, pomoč in odjavo iz aplikacije.

Meni:

3

Meni z naborom vseh e-obvestil, za katere imate ustrezna pooblastila za pregled. Obvestila so
združena po kategorijah. S klikom na posamezni menijski vnos se vam v glavnem oknu odpre
pregled želenega e-obvestila. Banka seznam obvestil po potrebi dopolnjuje in nadgrajuje.

4

Ime osebe, ki je prijavljena v aplikacijo.

Okno za pregled:

5

Iskalni filtri za posamezen tip e-obvestila.

Noga strani:

6

Povezavi na Splošne pogoje in O programu.
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Iskanje

Slika 3 - iskanje

Vsak tip e-obvestila ima lahko svoj iskalni filter in tabelo za prikaz, odvisno od podatkov, ki jih
vsebuje. Na voljo so vam tudi podatki za nazaj (arhiv e-obvestil), ki so odvisni od datuma, ko vam jih
je banka dala na voljo za pregled. Vseeno pa imajo naslednje skupne značilnosti:

1

Hitri datumski iskalni gumbi.

2

Poljuben datumski filter – izberite obdobje, za katerega želite iskati.

3

Dodatna iskalna polja, ki jih imajo nekateri tipi e-obvestil – iskanje deluje tudi po začetnih nekaj
znakih kriterija.

4

Gumb za iskanje.

5

Tabela za prikaz zadetkov. Prikaže se, ko sprožimo iskanje s klikom na gumb »Prikaži«. Stolpci se
lahko pri različnih tipih e-obvestil razlikujejo – odvisno od podatkov. Sortiranje je možno po vseh
stolpcih.

6

Povezavi za:


prikaz dokumenta v PDF obliki – odpre se na način, kot je nastavljeno v brskalniku,



shranitev dokumenta v PDF obliki – odpre se okno z dialogom za shranitev na disk.

7

Možno je tudi shranjevanje več obvestil (datotek) hkrati. Označite jih v poljih skrajno levo v tabeli
in kliknite na gumb "Shrani izbrane". Shranili boste obvestila, ki ste jih označili na posamezni
strani. Če so obvestila na več straneh, jih več naenkrat lahko shranjujete po posameznih straneh.

8

V primeru večjega števila zadetkov se lahko s klikom na puščice premikate med stranmi.
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