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 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Domácí
záložka

Záložka
kontaktů

Záložka
obchod

Záložka 
profil

Přehled produktů - Bežný účet, Spoření,
Úvěr, Debetní a Kreditní Karta, Stavební
produkty, Penzijní produkty, Investice

Přehled produktů - Bežný účet, Spoření,
Úvěr, Debetní a Kreditní Karta, Stavební
produkty, Penzijní produkty, Investice

Kartové zobrazení Kartové zobrazení

Seznamové zobrazení Seznamové zobrazení

Ikony - nová platba, sdílení,
QR kód

Shortcuts - nová platba, share,
QR code

Infolinka

Přehled úvěrových produktů pro 
sjednání

Přehled úvěrových produktů pro 
sjednání

Infolinka

E-mail E-mail

Nastavení
(změna metody přihlašování)

Nastavení
(změna metody přihlašování)

Moje produkty (nastavení
seřazení, zobrazení v přehledu)

Moje produkty (nastavení
seřazení, zobrazení v přehledu)

Informace
(Obchodní pod., FAQs, Prohlídka, O nás)

Informace
(Obchodní pod., FAQs, Prohlídka)

Další aplikace (F24...) Další aplikace (F24...)

Všechny aplikace (Google Apps) Všechny aplikace (Apple Store)

Restart George -
Defaultní nastavení

Restart George -
Defaultní nastavení

Kontrola zabezpečení Kontrola zabezpečení

Zavřít aplikaci Odhlásit

Technická podpora Technická podpora
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 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Transakční
historie

Detail
produktu
(info)

Detail
produktu
(nastavení)

Zobrazení transakční historie

Zadané platby a  rezervace

Zobrazení transakční historie

Zadané platby a  rezervace

Kategorizace transakce - zobrazení 

Rezervace

Kategorizace transakce - zobrazení

Rezervace

Přidání přílohy k transakci Přidání poznámky k transakci

Sdílení detailu transakce Sdílení detailu transakce

Přepoužití účtu příchozí transakce Přepoužití účtu příchozí tran-

Opakování odchozí platby Opakování odchozí platby

Vyhledávání v transakcích Vyhledávání v transakcích

Zobrazení detailu produktu
(včetně kasičky)

Zobrazení detailu produktu
(včetně kasičky)

Sdílení pomoci QR kódu

Zadání trvalé platby a regulace 
zůstatku (přehled trvalých plateb)

Karty vydané k účtu (Transakční his-
torie, Detail karty a Funkce karty)

Zadání trvalé platby a regulace 
zůstatku (přehled trvalých plateb)

Karty vydané k účtu (Transakční his-
torie, Detail karty a Funkce karty)

Sdílení infa o účtu

Sdílení pomoci QR kódu

Sdílení infa o účtu

Přizpůsobení
(obrázek, název účtu, barva)

Přizpůsobení 
(obrázek, název účtu, barva)

Filter transakcí Filter transakcí

ÚČTY

Oblast

Android

Funkčnost

iOS
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Rozepsané
platby

Čekající
platby

Změna rozepsané platby

Podepsání rozepsané platby

Změna rozepsané platby

Podepsání rozepsané platby

Smazání rozepsané platby Smazání rozepsané platby

Zobrazení přehledu čekajících 
plateb (vč. detailu)

Zobrazení přehledu čekajících 
plateb (vč. detailu)

Zrušení čekající platby

Zobrazení přehledu čekajících 
plateb (vč. detailu)

Zrušení čekající platby

Zobrazení přehledu čekajících 
plateb (vč. detailu)
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Platby Zadání domácí platby

Platba bez autorizace (platba na 
vlastní účty, platba do 10 000 Kč)

Podepsání platby

Podepsání platby IDentitou

Dobití kreditu

Šablony plateb

Skenování čísla účtu příjemce

Zadání domácí platby

Platba bez autorizace (platba na 
vlastní účty, platba do 10 000 Kč)

Podepsání platby

Podepsání platby IDentitou

Dobití kreditu

Šablony plateb

Skenování čísla účtu příjemce

Skenování platby z QR vč. načtení 
uloženého kódu z galerie 

Skenování platby z QR vč. načtení 
uloženého kódu z galerie 

Skenování platby ze složenky Skenování platby ze složenky

Nezaúčtované 
transakce

Grafy

Zobrazení přehledu nezaúčto-
vaných transakcí (vč. detailu)

Zobrazení příjmy/výdaje

Zobrazení vývoje zůstatku

Zobrazení příjmy/výdaje

Zobrazení vývoje zůstatku

Zobrazení přehledu nezaúčto-
vaných transakcí (vč. detailu)



 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Transakční
historie

Detail 
produktu 
(info)

Platby

Zobrazení transakční historie Zobrazení transakční historie

Kategorizace transakce
- zobrazení

Kategorizace transakce
- zobrazení

Připojení přílohy k transakci Připojení přílohy k transakci 

Filtr transakcí

Vyhledávání v transakcích

Zobrazení detailu produktu

Sdílení pomocí QR kódu

Filtr transakcí

Vyhledávání v transakcích

Zobrazení detailu produktu

Sdílení pomocí QR kódu

Sdílení infa o účtu

Zadání domácí platby

Platba bez autorizace (platba na 
vlastní účty, platba do 10 000 Kč)

Skenování platby z QR vč. načtení 
uloženého kódu z galerie 

Platba bez autorizace (platba na 
vlastní účty, platba do 10 000 Kč)

Skenování platby z QR vč. načtení 
uloženého kódu z galerie 

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

Sdílení infa o účtu

Zadání domácí platby

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

SPOŘENÍ

Oblast

Android

Funkčnost

iOS
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Skenování platby ze složenky Skenování platby ze složenky



 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Transakční
historie

Detail 
produktu 
(info)

Funkce 
karet

Zobrazení rezervací Zobrazení rezervací

Zobrazení transakční historie Zobrazení transakční historie

Skenování čísla účtu příjemce Skenování čísla účtu příjemce

Šablony plateb Šablony plateb

Podepsání platby Podepsání platby

Rezervace Rezervace

Připojení přílohy k transakci Připojení přílohy k transakci

Filtr transakcí

Podepsání platby IDentitou

Vyhledávání v transakcích

Zobrazení detailu karty (včetně 
kartového účtu)

Zobrazení detailu karty (včetně 
kartového účtu)

Aktivace

Filtr transakcí

Podepsání platby IDentitou

Vyhledávání v transakcích

Aktivace

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

Blokace

Žádost o novou kartou

Změnit limit

Splacení (Kreditní karta)

Blokace

Žádost o novou kartou

Změnit limit

Splacení (Kreditní karta)

KARTY

Oblast

Android

Funkčnost

iOS
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 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Transakční
historie

Transakční
historie

Detail 
produktu 
(info)

Zobrazení transakční historie

Zobrazení transakční historie

Zobrazení transakční historie

Zobrazení transakční historie

Kategorie transakce - zobrazení

Kategorie transakce - zobrazení

Kategorie transakce - zobrazení

Kategorie transakce - zobrazení

Připojení přílohy k transakci

Filter transakcí

Připojení přílohy k transakci

Filter transakcí

Sdílení transakce Přidání přílohy k transakci

Filter transakcí

Vyhledávání v transakcích

Zobrazení detailu produktu Zobrazení detailu produktu

Sdílení pomoci QR kódu

Filtr transakcí

Vyhledávání v transakcích

Sdílení pomoci QR kódu

Sdílení infa o účtu Sdílení infa o účtu

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

Splácení (Peníze na klik)

Čerpání (Peníze na klik)

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

Splácení (Peníze na klik)

Čerpání (Peníze na klik)

ÚVĚRY

STAVEBNÍ PRODUKTY

Oblast

Oblast

Android

Android

Funkčnost

Funkčnost

iOS

iOS
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Vyhledávání v transakcích Vyhledávání v transakcích

Přidání přílohy k transakci Přidání přílohy k transakci

Sdílení detailu transakce

Zobrazení detailu produktu

Sdílení infa o účtu

Sdílení pomocí QR kódu

Přizpůsobení
(obrázek, název účtu, barva)

Sdílení detailu transakce

Zobrazení detailu produktu

Sdílení infa o účtu

Sdílení pomocí QR kódu

Přizpůsobení
(obrázek, název účtu, barva)

iOS

Detail
produktu
(info)

 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Transakční
historie

Detail 
produktu 
(info)

Zobrazení transakční historie Zobrazení transakční historie

Kategorie transakce - zobrazení Kategorie transakce - zobrazení

Filter transakcí Filter transakcí

Vyhledávání v transakcích Vyhledávání v transakcích

Přidání přílohy k transakci

Sdílení detailu transakce

Zobrazení detailu produktu Zobrazení detailu produktu

Přidání přílohy k transakci

Sdílení detailu transakce

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

PENZIJNÍ PRODUKTY

Oblast

Android

Funkčnost

iOS



 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Produkty

Detail
produktu
(info)

Zobrazení produktů a jejich detail Zobrazení produktů a jejich detail

Zobrazení Majetkového účtu Zobrazení Majetkového účtu

Přizpůsobení
(obrázek, název účtu, barva)

Přizpůsobení
(obrázek, název účtu, barva)

INVESTICE

Oblast

Android

Funkčnost

iOS

 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA

Transakční
historie

Detail 
produktu 
(info)

Zobrazení transakční historie Zobrazení transakční historie

Kategorie transakce - zobrazení Kategorie transakce - zobrazení

Filter transakcí Filter transakcí

Vyhledávání v transakcích Vyhledávání v transakcích

Přidání přílohy k transakci

Sdílení detailu transakce

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

Přizpůsobení (obrázek, název 
účtu, barva)

Přidání přílohy k transakci

Sdílení detailu transakce

Zobrazení detailu produktu Zobrazení detailu produktu

POJIŠTENÍ

Oblast

Android

Funkčnost

iOS
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2. data

 a. konkrétní den

  i. 1.1.2016, 
  ii. 1.01.2016
  iii. 01.01.2016
  iv. 1.1.
	 	 v.	 8.	říj

 b. konkrétní měsíc

  i.	 říjen	2016,	rijen	2016
 

 PŘEHLEDOVÁ OBRAZOVKA
100 nebo ~100

=100

-100 nebo ~-100

+100 nebo ~+100

=-100

=+100

>100

<100

>+100

<-100

vyhledá všechny odchozí / příchozí úhrady v absolutní hodnotě, +-10%

vyhledá všechny odchozí / příchozí úhrady s přesnou hodnotou

vyhledá všechny odchozí úhrady v této hodnotě +-10%

vyhledá všechny příchozí úhrady v této hodnotě +-10%

vyhledá odchozí úhrady s přesnou hodnotou

vyhledá příchozí úhrady s přesnou hodnotou

vyhledá všechny odchozí / příchozí úhrady větší než 100

vyhledá všechny odchozí / příchozí úhrady menší než 100

vyhledá příchozí úhrady větší než 100

vyhledá odchozí úhrady větší než -100

Vyhledávání v historii odchozích úhrad v internetovém bankovnictví George

1. částky
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Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpne

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

led., led, leden

úno., únor, uno, unor

bře., bře., březen, bre., brezen, bre

dub., dub, duben

kvě , květ, květen, máj, kve, kvet, kveten, maj

čvn , čer, červen , cvn, cer , cerven

čvc , červenec, júl , cvc , cervenec , jul

srp , srpen

zář , září, zar, zari

říj , říj., říjen, rij, rij., rijen

lis , list. , listopad , list

pro , prosinec , vánoce , vanoce

1. částky

 d. speciální

  i.	 Vánoce,	Vanoce
	 	 ii.	 tento	/	současný	/	minulý	/	předchozí	/
	 	 	 poslední	týden	/	měsíc	/	čtvrtletí	/	kvartál	/	rok
	 	 iii.	 včera,	loni,	vloni,	let,	máj	(květen)	 	
  

 c. konkrétní období

  i.	 červenec	-	srpen	2016
	 	 ii.	 1.7.2016	-	31.8.2016	(pozn.	důležité	mezery	okolo	pomlčky)
	 	 iii.	 1.7.	-	31.8.2016
	 	 iv.	 1.12.2015	-	1.2.2016
	 	 v.	 prosinec	2015	-	leden	2016
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 a. jména příjemce

 a. pokud se zadají čísla do uvozovek, např. “1234”, nehledá se
  v kontextu částek, ale v textu (tedy např. podle posledního
  čtyřčíslí platební karty nebo kódu banky)  

 a. ATM = výběr hotovosti z bankomatu

 d. čísla karty

 g. symbolů (VS, KS, SS)

 b. názvu odchozí / příchozí úhrady

 e. poznámky  

 h. kategorie  

 c. čísla účtu, kódu banky

 f. zprávy pro mne

 i. místa  

3. detailů - odchozí / příchozí úhrady

4. fráze

5. synonyma
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