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ZRUŠENÍ MOŽNOSTI KOMUNIKOVAT S BANKOU POMOCÍ MODEMU A
TELEFONNÍ LINKY
Vážený kliente,
eská spo itelna, a.s. postupn ruší zastaralé technologie, mezi n ž spadá také modemové spojení. Klienti
mohou i nadále pro komunikaci s bankou využívat bezpe né a spolehlivé internetové p ipojení (TCP/IP).
Provoz modem bude ukon en k 28. 2. 2013. Ve výjime ných p ípadech mohou klienti tento typ spojení
využívat i po uvedeném datu, nejpozd ji však do 30. 6. 2013.
Pro bezproblémový p echod na internetové spojení je t eba si zajistit p ipojení k internetu, povolit komunikaci
p es porty 1350 a 1360 a IP adresy 194.50.240.88 a 194.50.240.216 a DNS záznam multicash.csas.cz.
Dále je t eba zm nit nastavení ve Vaší aplikaci MultiCash. V nabídce Komunikace – Komunika ní
parametry zatrhn te na záložce Priority jako podporové spojení TCP/IP a nastavte u n j prioritu íslo 1.

Posledním krokem je nastavení parametr v nabídce Komunikace – Soubory bankovních parametr .
Zvolíte eskou spo itelnu (v tšinou nazvaná CS) a na další obrazovce doplníte IP adresu (194.50.240.88
nebo 194.50.240.216), íslo portu (1350 nebo 1360) a DNS adresu banky (multicash.csas.cz).
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Pro další informace a pomoc s p enastavením Vaší aplikace na internetové spojení kontaktujte pracovníky
Podpory služby MultiCash na telefonním ísle + 420 956 711 711.

PODPORA SLUŽBY MULTICASH
Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash eské spo itelny, a.s. jsou Vám p ipraveni
odpov d t pracovníci Podpory služby MultiCash v pracovních dnech od 7:00 - 18:00 hod. na telefonním
ísle nebo emailové adrese:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash
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