1.Wstęp
Aplikacja mobilna mToken Asseco MAA umożliwia autoryzację dyspozycji pochodzących z bankowości internetowej, zarówno
transakcji jak i szablonów. Użytkownik zgodnie z poniższą instrukcją dokonuje powiązania urządzenia mobilnego (zainstalowana
aplikacja MAA) z bankowością elektroniczną.

2. Instalacja mToken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym
Proces pobrania oraz instalacji z portali:

- Google Play - dla systemu Android 6.x i nowszy

- App Store - dla systemu iOS 9.x i nowszy

jest analogiczny jak dla każdej innej aplikacji umieszczonej na w/w zasobach. Aplikację mToken Asseco MAA można
wyszukać w w/w portalach pod nazwą: mToken Asseco MAA

Logowanie do systemu EBP hasłem maskowanym
W celu zalogowania się do EBP, należy uruchomić w przeglądarce internetowej stronę
http://www.bsdabrowatarnowska.pl, następnie należy wybrać [e-bank/Bank Internetowy] – [Mała Firma Osoba
Fizyczna).

Drugim sposobem jest bezpośrednie wpisanie w przeglądarce adresu:

https://ekonto.bsdabrowatarnowska.pl
Krok 1 – identyfikacja klienta
W polu Identyfikator Login należy wpisać login użytkownika nadany przez Bank (8 lub 9 znaków). W przypadku
loginu nie ma znaczenia wielkość wprowadzonych znaków.

Krok 2 – Klucz
W kolejnym kroku należy podać znaki hasła tymczasowego przekazanego przez Bank za pośrednictwem
wiadomości SMS . W przypadku kodu dostępu ma znaczenie wielkość wprowadzonych znaków.
Po wpisaniu hasła naciskamy [Zaloguj].

Krok 3 – hasło
W kroku tym należy podać hasło, które będzie służyło do kolejnych logowań. Hasło musi mieścić się w
przedziale 10-24 znaków




musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę
musi zawierać przynajmniej jedną małą literę
musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę

Jeżeli hasło zostało wprowadzone poprawnie w obu polach, po naciśnięciu [ZAPISZ I ZALOGUJ]

Krok 4- powiązanie urządzenia mobilnego z bankowością elektroniczną
Proces powiązania urządzenia mobilnego (z zainstalowaną aplikacja MAA) z bankowością ekonto.bsdabrowatarnowska.pl można
wykonać w następujących krokach:
- podajemy nazwę swojego urządzenia i potwierdzamy przyciskiem Dalej

* kod aktywacyjny – kod użyty podczas powiązania mToken Asseco MAA z bankowością EBP
* informację o wysłaniu kodu SMS na wskazany nr telefonu
* termin ważności wygenerowanego kodu (5 minut)

b) teraz na swoim urządzeniu wiążemy aplikację mobilną z bankowością internetową
- po uruchomieniu aplikacji mToken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym należy wykonać rejestrację urządzenia

- w pierwszym kroku rejestracji należy wprowadzić poprawny kod aktywacyjny wygenerowany w bankowości internetowej

- w kolejnym kroku w celu identyfikacji należy wprowadzić kolejny kod SMS otrzymany na wskazany nr telefonu

- w następnym kroku w polu należy wprowadzić kod PIN, który będzie służył do logowania w aplikacji mToken Asseco MAA.
Nadawany nr PIN ma następujące właściwości:
• musi zawierać od 5 do 8 cyfr,
• nie może zawierać podobnych cyfr lub wg kolejności (11111, 22222, 123123, 12345, itp.)

- w kolejnym kroku należy ponownie wprowadzić kod PIN. System kontroluje prawidłowość i zgodność zdefiniowanego kodu PIN
- po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN, mToken Asseco MAA informuje o pozytywnej aktywacji

- po poprawnej aktywacji urządzenia użytkownik zostanie przekierowany na ekran główny aplikacji MAA, poprzez który będzie
miał możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej za pomocą kodu PIN zdefiniowanego w procesie rejestracji urządzenia
autoryzującego.

Krok5- logowanie
- w celu zalogowania się do aplikacji mobilnej Asseco MAA należy podać PIN

oraz wybrać przycisk [ZALOGUJ]. Na ekranie dodatkowo prezentowana jest informacja o banku BS DĄBROWA
TARNOWSKA oraz identyfikator (login) użytkownika, który jest częściowo zamaskowany.

Krok 6- autoryzacja transakcji
- w systemie bankowości elektronicznej po przekazaniu do zatwierdzenia transakcji prezentowany jest ekran informujący o
wysłaniu dyspozycji do autoryzacji na aplikację mobilną Asseco MAA poprzez powiadomienie PUSH.

- w aplikacji mobilnej wyświetlany jest na urządzeniu baner powiadomienia PUSH z informacją o oczekującym powiadomieniu
autoryzacyjnym.

- wybieramy baner powiadomienia PUSH, które uruchamia aplikację Asseco MAA lub bezpośrednio uruchamiamy aplikację z
systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.
- loguje się do aplikacji Asseco MAA za pomocą kodu PIN

w aplikacji prezentowane są dane dyspozycji do autoryzacji, w celu przejścia na ekran potwierdzenia operacji należy wybrać
przycisk [AKCEPTUJ].

- wybór przycisku [ODRZUĆ] powoduje odrzucenie potwierdzenia autoryzacji
- wybór przycisku [AKCEPTUJ] wymusza podanie PINU i potwierdzeniu przyciskiem [ZATWIERDŹ]

- po poprawnym zatwierdzeniu operacji pojawia się okienko informacyjne „ Operacja zakończona”

- a w systemie bankowości internetowej zostanie zaprezentowany komunikat o zatwierdzeniu/odrzuceniu autoryzacji
dyspozycji.

