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Spoštovani uporabnik spletne banke!
V luči prihajajočih regulatornih standardov PSDII (zahteve ECB-ja) bomo s 16. septembrom
2019 uvedli manjše spremembe pri potrjevanju zahtev in časovne omejitve ne-aktivne
uporabniške seje (5 min) v spletni banki Poslovni Bank@Net.
Aplikacija PBN bo pri potrjevanju transakcij generirala dodatno 5-mestno varnostno število, ki
ga bo treba vnesti v varnostni element. Na osnovi tega 5-mestnega števila bo naprava
generirala enkratno geslo, ki ga vpišete v aplikacijo PBN (povsem enako kot sedaj).
SAM POSTOPEK PRIJAVE V POSLOVNI BANK@NET OSTANE POVSEM ENAK KOT DO
SEDAJ!

Postopek potrjevanja zahtev na mobilni aplikaciji HID Approve
Na mobilni napravi zaženemo aplikacijo HID APPROVE.
V spodnjem desnem kotu ekrana kliknemo na ikono »PODPIS«.
Na ekranu se pojavi napis »HASH/PODP. KODA«. (Slika 1)
Vpišemo 5-mestno podpisno kodo, ki nam jo prikaže aplikacija PBN (pod zapisom
»Podpisna koda/HASH«, in se dotaknemo ekrana, kjer piše »Tapnite zaslon«. (Slika
2)
5. Varnostni element HID Approve bo generiral novo 8-mestno enkratno kodo. (Slika 3)
6. V aplikacijo PBN prepišemo enkratno geslo iz varnostnega elementa HID Approve
(modra puščica). (Slika 4)
7. Kliknemo na gumb »POTRDI«.
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Postopek potrjevanja zahtev na fizičnem generatorju Token One
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Vklopimo generator enkratnih gesel (gumb z zelenim znakom).
Na ekranu se pojavi napis »VNESI PIN«.
Vpišemo svoj PIN.
Na ekranu se pojavi napis »IZBERI AP«.
Pritisnemo tipko »2«.
Na ekranu se pojavi napis »PODP. KODA«.
Vpišemo 5-mestno podpisno kodo, ki nam jo prikaže aplikacija PBN (pod zapisom
»Podpisna koda« (rdeča puščica) in pritisnemo tipko »OK«. Varnostni element Token
One bo generiral novo 8-mestno kodo. (Slika 4)
8. V aplikacijo PBN prepišemo enkratno geslo iz varnostnega elementa Token One.
(Slika 4)
9. Kliknemo na gumb »POTRDI«.
Vse funkcionalnosti, prijava, pooblastila, pravice, delovanje ter videz spletne banke Poslovni
Bank@Net ostajajo povsem enaki in ni nobenih sprememb.
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.nkbm.si/pbn oziroma se obrnite na
skrbnike EB (02 229 27 60).

Ekranske slike potrjevanja zahtev v mobilni aplikaciji HID Approve

Slika 1:
Podpisna funkcija

Slika 2:
Vpis 5 mestne kode iz PBN
aplikacije

Slika 3:
Generiranje 8 mestne
enkratne kode

Slika 4: Prikaz 5 mestne kode (rdeča puščica)
in vpis generirane 8 mestne kode (modra puščica)

Ekranske slike potrjevanja zahtev z fizičnem generatorjem Token One

Slika 1-HT:
Vnos varnsotnega
PIN-a

Slika 2-HT:
Izbira aplikacija (1 - prijava
2 – podpis / potrjevanje)

Slika 4-HT:
Vpis 5 mestne kode iz PBN aplikacije

Slika 3-HT:
Ekran za
vpis 5 mestne kode

Slika 5-HT:
Generiranje 8 mestne enkratne kode

Slika 4: Prikaz 5 mestne kode (rdeča puščica)
in vpis generirane 8 mestne kode (modra puščica)

