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TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 2. května 2016

NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE KOMERČNÍ BANKY
PRO FIRMY BĚŽÍ I NA SYSTÉMU WINDOWS
-

Mobilní banka Business, jedna z klíčových inovací Komerční banky, běží nově
i na zařízeních s operačním systémem Windows 10;

-

Aplikace umožňuje nově například víceúrovňové nebo vícenásobné
schvalování plateb, správu účtů více společností nebo zobrazení
neprovedených plateb;

-

Aplikace Mobilní banka Business je nyní kompletně k dispozici
nejrozšířenější operační systémy (již dříve pro iOS a Android).

pro

Komerční banka nově nabízí svoji „vlajkovou loď“ firemního mobilního bankovnictví Mobilní
banku Business i pro chytré telefony a tablety (ale i počítače) s operačním systémem
Windows 10 Mobile a Windows 10. Jednu ze zásadních inovativních novinek představila KB
na konci minulého roku (pro telefony a tablety Apple, operační systém iOS) a letos v únoru
začala nabízet verzi i pro telefony a tablety s operačním systémem Android.
„Mobilní banka Business je nyní k dispozici pro nejrozšířenější platformy mobilních telefonů
v ČR. Značně nás překvapil počet uživatelů, který každý týden rychle stoupá. Nyní aplikaci
aktivně využívá více než 2,5 tisíce klientů Komerční banky. Funkcionalitou, přehledností
a uživatelskou přívětivostí je Mobilní banka Business užitečným pomocníkem, který šetří
čas, a je neocenitelný zejména pro manažery, kteří jsou často na cestách,“ uvedl Mojmír
Prokop, manažer Distribučních kanálů a Customer Intelligence v KB.
Kromě standardních funkcí – okamžitého přehledu o zůstatcích, zadávání a odesílání
plateb v Kč včetně možnosti načtení platby přes QR kód, náhledů na všechny typy účtů
(běžné, spořicí, termínované, úvěrové), historie všech účtů, autorizace povolení SEPA
inkasa a v neposlední řadě správy šablon platebních příkazů a trvalých příkazů – přináší
tato aplikace od Komerční banky i další praktické možnosti. Je to například
vícenásobné/víceúrovňové schvalování plateb, kompletní přehled účtů více subjektů
(společností) nebo automatické zobrazování notifikací přímo v mobilním telefonu nebo
tabletu.
Oproti již představeným verzím má aplikace pro platformu Windows funkčnosti navíc.
Například přehled a správa povolených inkas, přehled neprovedených plateb a možnost
zadání platby v CZK v režimu Expres. Na tyto novinky se mohou těšit i uživatelé platformy
iOS a Android.

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městských soudem v Praze, oddíl b, vložka 1360

1/2

2016 - Rok inovací v KB

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 2. května 2016

Samozřejmostí je sdílení informací s internetovým bankovnictvím a velmi jednoduché,
srozumitelné a intuitivní ovládání. Aplikaci Mobilní banka Business lze snadno stáhnout
v české i anglické verzi na Google Play (Android), App Store (iOS) a Microsoft Store
(Windows).
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