
Нові можливості Інтернет-банкінгу  
для корпоративних клієнтів від Universal Bank 

Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс – 

класичне розташування елементів для зручної 

взаємодії користувача з системою, з використанням 

підказок 

Робота з системою на різних браузерах (Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari 6.0, 

Google Chrome), відсутність необхідності 

встановлення віртуальної Java-машини 

 Адаптивний дизайн, розроблений та 

впроваджений з урахуванням різної роздільної 

здатності екрану 

Можливість гнучкого налаштування прав доступу 

до системи 

 
 

Основні переваги оновленої версії 

Широкий набір основних модулів та додаткових 
сервісів для ефективної роботи 

Максимально спрощені форми документів та 
логіка їхнього заповнення 

Високий рівень захищеності з можливістю 
встановлення додаткової безпеки – 
використовуються інтерактивні SMS-повідомлення, 
ОТР-генератор та токен 

Можливість встановлення доступу з виділених IP-
адрес 

Підтримка ключів клієнтських ЕЦП, створених у 
класичних каналах системи 
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Розширений набір сервісів 

Зарплатний проект – зручна робота з наступними документами: зарплатна відомість; 
доручення на подовження строку дії, звільнення, закріплення карт; реєстр співробітників. 
Реалізований довідник співробітників, інформація в якому синхронізується з даними 
автоматизованої банківської системи. Передбачена можливість часткового виконання 
документів: наприклад, перерахування заробітної плати на рахунки кількох співробітників, 
вибраних із загального переліку.  

Корпоративні карти – виконання переказів коштів між спеціальними картковими рахунками 
(СКР), переказів з СКР на поточний рахунок; подовження терміну дії карток; подача заявок на 
закриття корпоративного та спеціального карткового рахунку; отримання виписок за 
вищевказаними рахунками. 

Довідники – функціональні можливості формувати довідники кореспондентів, бенефіціарів, 
співробітників зарплатного проекту, курсів валют, а також довідники МФО та SWIFT.  
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Додаткові функції 

Лімітування – можливість встановити обмеження на суму документу, який можна підписати ЕЦП 
кожного співробітника клієнта 

Листи – сервіс швидкого обміну повідомленнями між клієнтами та співробітниками банку, 
реалізований за аналогією роботи  сервісів електронної пошти. 

Багатофакторна аутентифікація та підтвердження документів – підтвердження одного документа або 
групи за допомогою одноразових паролей: клієнт отримує інтерактивне SMS-повідомлення на мобільний 
телефон або генерує за допомогою ОТР-токену. 

Контроль підозрілих платежів – можливість виявлення підозрілих платіжних доручень у гривні за 
результатами аналізу реквізитів отримувача. Вбудований в систему механізм працює як фільтр, 
порівнюючи реквізити отримувачів з так званим “чорним списком”, що постійно оновлюється, та іншими 
вимогами до платежів. 

Налаштування різних груп підписів – можливість використання на документах до 8-ми підписів різних 
груп. У випадку, якщо документ не отримав підписи всіх необхідних груп, він не обробляється. 

 

 

 


