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01. Přihlašovací obrazovka

– výraznější přihlašovací box a lepší orientace u dalších odkazů
– nové textové pole pro informační zprávy banky
– nové textové pole pro tipy banky
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02. Hlavní obrazovka domů

– „vstupní brána“ Business 24 – z této záložky vyřídíte většinu běžné činnosti v aplikaci
– nově řešený přehled účtů
– tlačítka rychlé volby – Historie, Platba, odkaz na detail účtu, iBAn, ikona nA VyříZení
– změna kontextu klienta – nově v záhlaví
– sekce OBLíBenÉ – až 10 odkazů na funkčnosti v B24 iB, standardně nastaveno

5 nejvýznamnějších, uživatel si může nastavení položek i jejich pořadí změnit
– sekce nA VyříZení – zobrazí se upozornění na operace v B24, které vyžadují akci nebo

pozornost uživatele, viditelné pouze tehdy, bude-li něco k vyřízení
– sekce ZPRÁVy – informační zprávy z banky, přesunuto z hlavního přehledu
– KuRZOVní LísTeK – kurzovní lístek euR a usD s odkazem na kompletní kurzovní lístek
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03. Obrazovka transakční historie

– transakční historie – filtr a přehled spojeny na jednu obrazovku
– upraveno stránkování transakční historie
– přidána možnost řazení sloupců
– možnost uložení do PDF a do souboru
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04. Vyhledávací filtr

– přibyla hodnota „včera“
– možnost uložení vyhledávacích parametrů do oblíbeného filtru
– možnost hledání podle textu ve vybraných polích
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05. Obrazovka importu dávky
platebních příkazů

– přehlednější obrazovka (rozbalovací bloky po 100 transakcích)
– přidána možnost měnit jednotlivé, již naimportované položky

nové názvy některých položek, například:
– Domácí platba nahradí Příkaz z běžného účtu
– Hromadná domácí platba je nové pojmenování pro Hromadný příkaz
– Zahraniční platba místo Příkaz přes zahraniční platební styk
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06. Obrazovka vkladových
a spořicích účtů

– nově volba Založit nový, Změna a Zrušení na přehledové obrazovce
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07. Obrazovka osobního
nastavení

– souhrnné informace o uživateli na jedné obrazovce
– souhrnný přehled nastavení uživatele ke každému účtu
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