Стислий опис процедури підключення до Смартфон-банкінгу
Робота модуля Smartphone-Банкінг підтримується під двома мобільними операційними системами (далі ОЗ) - iOS і Android.
Для роботи в модулі Smartphone-Банкінг під управлінням ОС iOS клієнту необхідно мобільний пристрій
(iPhone або iPad) на базі ОС iOS 6.0 і вище.
Для роботи в модулі Smartphone-Банкінг під управлінням ОС Android клієнту необхідно мобільний пристрій
(смартфон або планшет) на базі ОС Android 4.0.3 і вище.
Модуль Smartphone-Банкінг являє собою окремий додаток, який клієнт самостійно завантажує з сервісів
Apple Store або Google Play і встановлює на свій мобільний пристрий.
Реєстрація клієнта в модулі «Smartphone-банкінг», а також генерація ключів ЕЦП і їх сертифікація
здійснюється відповідно до умов договору банківського рахунку та інструкцією користувача модулем
«Smartphone-банкінг».*
* Для реєстрації облікового запису (BIFIT ID) клієнта в модулі Smartphone-банкінг клієнту необхідно
спочатку зареєструватись (або вже бути зареєстрованим користувачем) в модулі Web-банкінг системи
"Industrial24_Business"
Технічна частина процедури підключення описана в Інструкції користувача модулем «Smartphoneбанкінг».
Для підключення к модулю «Smartphone-банкінг» необхідно пройти наступні етапи:
1) Установка мобільного додатка "iBank 2 UA" (клієнтська частина модуля Smartphone-банкінг).
Для цього клієнт завантажує мобільний додаток "iBank 2 UA" (це клієнтська частина модуля Smartphoneбанкінг) в сервісах Apple Store або Google Play на свій мобільний пристрій.
Пряме посилання на завантаження додатку з AppStore:
https://itunes.apple.com/ru/app/ibank2ua/id548267780?mt=8&ign-mpt=uo%3D2=14b1
Пряме посилання на завантаження додатку з Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bifit&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvb
S5iaWZpdCJd=14b1
В процесі установки мобільного додатка "iBank 2 UA" мобільного пристрою користувача присвоюється
обліковий запис (BIFIT ID) в модулі Smartphone-банкінг, а також проводиться генерація ключів ЕЦП
(електронно-цифрового підпису). Ключі ЕЦП складаються з 2 частин: закритого (особистого ключа) і
відкритого ключа.
Закритий (особистий) ключ ЕЦП в момент установки автоматично записується в захищену область пам'яті
мобільного пристрою користувача. Відкритий ключ повинен бути переданий в банк для можливості
подальшої перевірки банком достовірності ЕЦП, що накладається клієнтом на електронні документи.
Сертифікат відкритого ключа висилається на е-mail клієнта, зазначений їм в процесі установки мобільного
додатка "iBank 2 UA" (сертифікат відкритого ключа також можна сформувати за допомогою модуля Webбанкінг).
2) Реєстрація облікового запису (BIFIT ID) модулю «Smartphone-банкінг» в банку.
Існує 2 варіанти реєстрації клієнтом свого облікового запису (BIFIT ID) в модулі Smartphone-банкінг:
1-й варіант (з відвідуванням банку):
 Клієнт завантажує з сайту банка файл "ЗАЯВА на реєстрацію облікового запису модулю Smartphone банкінг" у системе "Industrial24_Business", заповнює, роздруковує цю Заяву, підписує її;
 Клієнт роздруковує і підписує «Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта», який надсилається клієнту
на його електронну поштову адресу, вказану клієнтом в момент установки мобільного додатка "iBank 2
UA".



Клієнт передає в банк (відділення банку в якому він обслуговується, має відкритий поточний рахунок)
заповнені на паперовому носії та підписані мають право першого підпису особами "ЗАЯВА на
реєстрацію облікового запису модулю Smartphone - банкінг" у системе "Industrial24_Business" і
"Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта ».

2-й варіант (дистанційний):
 Клієнт викачує з сайту файл "ЗАЯВА на реєстрацію облікового запису модулю Smartphone - банкінг" у
системі "Industrial24_Business", заповнює її в електронному вигляді і зберігає на своєму комп'ютері;
 Клієнт зберігає на своєму комп'ютері файл «Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта», який
надсилається клієнту на його електронну поштову адресу, вказану клієнтом в момент установки
мобільного додатка "iBank 2 UA";
 Клієнт за допомогою модуля Web-банкінг системи "Industrial24_Business" відправляє в банк
електронного листа (використовується шаблон такого листа) з темою "Реєстрація облікового запису
(BIFIT ID) в Smartphone-банкінг", в яке вкладає 2 файли (попередньо збережені на комп'ютері клієнта ):
1) Заява на реєстрацію облікового запису модулю Smartphone - банкінг "у системе"
Industrial24_Business "
2) Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта (надсилається клієнту на його e-mail, в момент установки
їм мобільного додатка "iBank 2 UA").
Шаблон заяви на реєстрацію облікового запису (BIFIT ID) можна завантажити у розділі «2.2.1.3.4. Шаблони
заяв на підключення до модулю «Smartphone-банкінг»».
Адміністратори системи «Industrial24_Business»:
Ткачов Роман Йосипович, тел. +380 61 218 4364;
Єгурнова Валентина Вадимівна, тел. +380 536 79 6262;
Служба безпеки:
Синьоокий Геннадій Володимирович, тел. +380 61 228 6493;
Єфименко Олександр Валерійович, тел. +380 61 228 6493.
Багатоканальний телефон: тел. +380 44 290 89 80.

