Стислий опис процедури підключення до Web-Банкінгу.
Для роботи в АРМ Web-Банкінг клієнту необхідні:
1. Встановлений Web-браузер на комп'ютері клієнта. В якості Web-браузера може бути використана
одна з наступних програм:
 Microsoft Internet Explorer 11.0 і вище;
 Mozilla Firefox 15.0 і вище;
 Opera 15.0 і вище (тільки під ОС Windows);
 Safari 6.0 і вище;
 Google Chrome 29.0 і вище.
Робота в АРМ підтримується під операційними системами сімейства Windows, * nix або Mac.
2. Встановлений плагін ЕЦП (електронно-цифрового підпису), який використовується для входу і підпису
документів ключем
ЕЦП, а також для реєстрації та адміністрування ключів ЕЦП. Установка або оновлення плагіна ЕЦП
виконується на сторінці авторизації АРМ Web-Банкінг. Після завершення установки або оновлення
плагіна ЕЦП можливо знадобиться перезавантажити Web-браузер.
3. Доступ до мережі Інтернет. Рекомендована швидкість з'єднання - 1 Мбіт / сек.
Крім перерахованих вище вимог рекомендується наявність в комп'ютері клієнта USB-порту для
використання USB-токенов для зберігання ключів ЕЦП. В АРМ Web-Банкінг підтримується робота з
наступними USB-токенами: ibank2key, iToken (розробник ТОВ .ДБО Софт.), SecureToken318 (розробник
ТОВ «Автор»).
Для можливості використання модуля «Web-банкінг», клієнтам (юридичним особам або фізичним
особам - підприємцям, які мають відкритий поточний рахунок в Індустріалбанку) необхідно пройти
процедуру реєстрації нового клієнта.
Процедура підключення до модулю «Web-банкінг» системи «Industrial24_Business» складається з
наступних етапів:
1. Реєстрація клієнта та створення ЕЦП (електронно-цифрового підпису) – інструкція користувача
з реєстрації нового клієнта.
2. Передача клієнтом в банк належних чином оформлених та підписаних уповноваженими
особами клієнта заяв:
1) Заява на підключення до системи “Industrial24_Business”
2) Заява на реєстрацію користувача Клієнта у модулі Web-банкінг системи “Industrial24_Business”
3) Заява на підключення рахунків для роботи у системі “Industrial24_Business”
4) Заява про видачу eToken ( в разі бажання користуватись eToken – послуга платна)
З повною інструкцією користувача модулем «Web-банкінг» можна ознайомитись в розділі «2.2.1.2.4.
Інструкція користувача модулем «Web-банкінг»».
Шаблони заяв на підключення до системи “Industrial24_Business” та реєстрацію Клієнта в модулі Webбанкінг (а також заяву на підключення рахунків) можна завантажити у розділі «2.2.1.2.5. Шаблони заяв
на підключення до модулю «Web-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.

