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1. КРЕИРАЊЕ НА КОРИСНИК ВО СИСТЕМОТ Е-БАНКАРСТВО
По добивањетo на ЛИБ бројот од филијалата/експозитурата на Халкбанк АД Скопје, пристапувате на следниов линк www.halkbank.mk и
кликате на копчето “физички лица” (слика 1)

(слика 1)
Притоа, треба да се регистрирате како корисник на е-банк системот преку кликање на копчето “Креирај Корисник” (обележано со црвено на
слика 2). Во овие полиња,треба да креирате корисничко име и лозинка согласно правилата за креирање на лозинка наведени подолу, да
внесете број на Вашата трансакциска сметка/кредитна картичка и да го внесете ЛИБ бројот. По извршената регистрација, го потврдувате овој
кориснички налог преку копчето “Потврди”.

(слика 2)

2. ПРИЈАВА НА СИСТЕМОТ ЗА Е-БАНКАРСТВО
По успешното креирање на корисничко име и лозинка, пристапувате на системот преку следната маска (слика 3) каде ги внесувате веќе
искреираното корисничко име и лозинка и кликате на копчето “Пријава”.
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(слика 3)
3. ПОРТАЛ
На првата страница Портал (слика 4)е прикажан преглед на сите типови на производи со кои располагате: трансакциски сметки, девизни
сметки, депозити, картички , кредити, и сл. На страницата Портал ќе добиете евентуални известувања од Банката, курсна листа како и
потсетник кој Вие го уредувате преку внес на трансакции кои треба да се реализираат во тековниот месец во менито Финансии/Буџет (слика
5), а кое ќе биде објаснето подоцна.

(слика 4)
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(слика 5)
Прикажани се информации за тип на сметка/картичка, валута, состојба/расположлива состојба, број на кредит, договорен износ,
период на отплата и сл.
Доколку имате потреба името на секоја сметка/картичка со која располагате можете да го промените преку копчето
”Промени име на сметка/платежна картичка”.

4. СМЕТКИ
На втората страница Сметки (слика 6) добивате детален преглед на сите Ваши сметки .

(слика 6)
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Сметките се сортирани по број, со податоци за валута, состојба на сметка, расположлива состојба и последна промена. Секој прозорец можете
да го зголемите со кликнување во горниот десен агол, каде што се прикажани две стрелки (слика 7).

(слика 7)
Доколку имате потреба името на секоја сметка со која располагате можете да го промените преку копчето ”Промени име на сметка”.
Со селектирање на некоја од Вашите сметки во прозорецот “Состојба” (слика 8)

(слика 8)
, од десната страна се прикажуваат деталите за истата:состојба на сметка, расположлива состојба во моментот, дозволено пречекорување на
сметка, резервирани средства, последна уплата/исплата од сметка со можност за печатење (слика 9)

(слика 9)
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Од прозорецот “Промет”, имате можност за преглед на прометот на Вашите сметки за одреден период кој Вие го одредувате (Слика 10).

(слика 10)
Под менито последни промени можете да одберете период (7, 10.15 или 30 дена) и за истиот да ги следите последните промени (слика 11)

(слика 11)
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Со кликнување во горниот десен агол од прозорецот “Последни промени”, се добива подетален приказ за промените (слика 12).

(слика 12)
Во долниот дел од страницата “Сметки\Состојба” е прикажан графички приказ за состојба по избрана сметка за последниот месец (слика 13).

(слика 13)
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Во менито“Сметки\Изводи”(слика 14) се прикажани изводите и прометот од Вашата сметка за избран период и за избрана сметка. Во
Списокот на изводи го одбирате бројот на извод кој Ви е потребен да го прегледате и/или испечатите (слика 15).

(слика 14)

(слика 15)
Периодот за кој ќе биде прикажана листата на изводи може да се избере така што ќе прошири прозорецот со кликање на горниот десен агол
на прозорецот “Список на изводи” (Слика 16)

(слика 16)
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при што се добива проширен прозорец “Список на изводи” на кој постои можност за избор на период (слика 17).

(слика 17)
Во прозорецот “Промет”со селектирање на некој конкретен период, се добива детален приказ на остварениот промет (слика 18)

(слика 18)
Дополнително, ако се кликне во горниот десен агол на прозорецот “Промет”, се добива дополнителен избор на критериуми за селекција.
Поконкретно, износи “од-до”, како и тип на трансакција (уплата, исплата или сите) (слика 19).
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(слика 19)
Овозможена е опција за печатење преку кликање на копчето
5. КАРТИЧКИ
На страницата“Картички\Состојба” (слика 20) ги следите детално состојбите на сите картички кои ги поседувате: дебитни, и кредитни.
Прикажани се типовите на картичка со кои располагате (слика 21).

(слика 20)

(слика 21)
Доколку селектирате некоја од Вашите картички во прозорецот “Мои картички” (слика 21), од десната страна се прикажуваат деталните
информации за истата (искористен лимит, расположлива состојба, дозволено пречекорување, последна уплата и исплата).
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Информациите прикажани за дебитнита картичка соодветствуваат со информациите на трансакциската сметка

(слика 22)
Имате опција за преглед на прометот на картичка за одреден период кој Вие го одредувате . Можете да користите филтер за пребарување –
за кои износи сакате да се направи пребарувањето (слика 22).
Во менито “Картички\Изводи” (слика 23)

(слика 23)
ги следите изводите од Вашата картичка со опција за печатење на истите (слика24).
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(слика 24)
Откако ќе се кликне на некој извод се добиваат деталите на изводот (слика 25) со можност за печатење.

(слика 25)
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Менито Картички-Подмирување на долг (слика 26) дава можност за подмирување на долгот на Вашата кредитна картичка.Од десната
страна се наоѓа список на трансакциски сметки од кои може да се изврши уплатата, а на левата страна може да се избере псевдо број на
картичка чии што долг треба да се подмири (слика 27). Притоа, се избира само псевдо бројот од Вашата кредитна картичка, се внесува износ
и се извршува операцијата, по дадената потврда.

(слика 26)

(слика 27)
Псевдо број на картичката (слика 28) е дополнителен број на картичка кој се користи за интерна употреба во Банката и е испечатен на самата
картичка при што не е валиден во случај на интернет трансакции или било кој друг тиш на трансакции кои не се однесуваат на интерна
употреба во Банката.
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(слика 28)
6. КРЕДИТ
На страницата “Кредити” се следат обврските по кредит (доколку користите). Во прозорецот “Мои кредити”, прикажани се некои основни
податоци за кредитите како што се: вид на кредитот, број на кредит,износ и период на отплата. Со проширување на прозорецот преку
кликање во горниот десен агол на прозорецот
се добива дополнителна информација и за датумот на одобрување на кредит (слика 29).

(слика 29)
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Во прозорецот “План на отплата” дадени се детали за планот на отплата (слика 30)

(слика 30)
Во прозорецот “Состојба на кредитот” дадени се информации за моменталната состојба на кредитот (слика 31).

(слика 31)
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(слика 32)
Постои функционалност за подмирување на долг по основ на кредит преку платен инструмент ПП30 (Слика 33).

(слика 33)
Се внесува трансакциска сметка на Банката, партија на кредитот во поле на број одобрување , износ и шифра на дејност (постои опција за
пребарување на шифра на дејност преку копчето
). Постои опција креираниот налог да се сними како шаблон како би можеле секој
пат да го повикувате пополнет.
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Втор чекор во подмирувањето на долгот по кредитот е потврдување на плаќањето. Ова е потребно поради дополнителна проверка на
податоците на налогот (слика 34).

(слика 34)
Последниот чекор е внес на кодот од СМС пораката испратена на Вашиот мобилен телефон и потврување на истиот (слика 35).

(слика 35)
На крајот добивате информација за успешноста на налогот и опција за печатење на истиот (Слика 36).

17

(слика 36 )
7. ПЛАЌАЊА
Менито“Плаќања”е наменето за вршење на плаќања со различни типови на инструменти (ПП30, ПП50, Девизен налог 1450).Постапката за ПП
30 и ПП50 инструменти е иста(слика 37).:
Прв чекор е пополнување на налогот.

(слика 37)
Втор чекор е потврдување на плаќањето. Ова е потребно поради дополнителна проверка на податоците на налогот (слика 38)
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(слика 38)
И последниот чекор е внес на кодот од СМС пораката испратена на Вашиот мобилен телефон и потврување на истиот (слика 39).

(слика 39)
На крајот добивате информација за успешноста на налогот и опција за печатење на истиот (слика 40).

(слика 40)
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Во прозорецот “Шаблони”(слика 41)имате можност да креирате обрасци за плаќање по Ваш избор со што го олеснувате внесувањето на
налози на тој начин што можете да ја зачувате сметката на налогопримачот, сумата на плаќање и слично (слика 42)

(слика 41)

(слика 42)
Со кликање на копчето
покрај веќе креиран шаблон, истиот може да се избрише. Со кликање на копчето
шаблон, истиот може да се уредува или корегира.
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покрај веќе креиран

На долниот дел од оваа страница, во прозорецот “Преглед на плаќања” се прикажани дневните извршени плаќања ( основните податоци на
налозите и статусите на истите ) (слика 43).

(слика 43)
Девизните плаќања се вршат од менито” Плаќања\Девизен налог 1450” (слика 42).

(слика 42)
Налогот за девизно плаќање 1450 е даден на слика 43.

(слика 43)
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Во прозорецот “Шаблони”, со кликање на копчето “Креирај нов”можат да се креираат предефинирани налози за идни девизни плаќања.Веќе
креираните шаблони-обрасци потоа можат да се бришат со кликање на копчето
покрај креираниот шаблон или дополнително да се
уредуваат со кликање на копчето
покрај креираниот шаблон.Во прозорецот “Преглед на девизни налози”може да се изврши преглед на
девизните плаќања за одреден период, за износи од-до и за одредена сметка. (Слика 44).

(слика 44)
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8. МЕНУВАЧНИЦА
Менито “Менувачница” е наменето за купо-продажба на девизи. Во прозорецот “Курсна листа”прикажана е детална курсна листа (со опција
за пребарување на курсни листи за изминат период.(слика 45).

(слика 45)
Во прозорецот “Калкулатор” може да се добие брза пресметка за конверзија од една во друга валута (слика 46).

(слика 46)
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Во прозорецот “Сметки”, прикажани се трансакциските сметки со кои располагате заедно со некои основни податоци: валута и
расположлива состојба. Доколку се прошири прозорецот со кликање во горниот десен агол на знакот
се добиваат дополнителни
податоци (слика 47)

(слика 47)
Во прозорецот “Менувачница”, може да се изврши купување на девизи (слика 48)

(слика 48)
Трансакцијата се комплетира по дадената потврда (слика 49)

(слика 49)
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9. ФИНАНСИИ
Страницата “Финансии\Анализа” (слика 50), се состои од неколку прозорци кои овозможуваат категоризација на вашите трансакции.

(слика 50)
Во прозорецот “Сметки” (слика 51) е дадена листа на Вашите трансакциски сметки

(слика 51)
Прозорецот “Правила” (слика 52) Ви овозможува да ги категоризирате Вашите трансакции според клучни зборови кои постојат во описот на
трансакциите, а потоа да добиете и графички приказ на трансакциите разделени по категорија.
Со креирање на правило за категоризација на трансакциите се започнува со

(слика 52)
кликање на копчето “Креирај правило” (Слика 52), по што се отвара прозорец како на Сл. 53
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(слика 53)
Тука се задава името на правилото, се избира на која сметка ќе се однесува, се задава клучен збор во описот на трансакцијата според што
ќе се врши категоризацијата и на крај се бира во која категорија/подкатегорија ќе се доделат трансакциите кои во својот опис го имаат зборот
внесен претходно, во полето Опис. Доколку понудените категории не се доволни, постои можност за дефинирање на нови категории.
На пример можеме да креираме правило “Тест” со тоа што ќе напишеме “Тест” во полето “Име на правило”, потоа од паѓачкото мени “сметка”
бираме сметка на која ќе се однесува правилото и во полето десно од полето “Опис” го внесуваме клучниот збор според кој ќе се
категоризираат трансакциите, на пример “исплата” (слика 54).

(слика 54)
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Потоа се одбира категорија\подкатегорија во која ќе се категоризираат трансакциите кои во својот опис го имаат клучниот збор “Исплата”
(слика 55)

(слика 55)
Дадени се повеќе категории со соодветни подкатегории, при што ако тоа не е доволно со кликање на копчето “Додади подкатегорија” може
да се дефинира нова подкатегорија како што е направено во конкретниов случај со додавање на подкатегорија “Исплати”. Правилото се
креира со кликање на копчето “Сними”. Со тоа правилото е креирано (слика 56).

(слика 56)
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Потоа се бира периодот за кој се земаат трансакциите, и со кликнување на копчето “Примени” се добива листа на трансакции со соодветна
категоризација (слика 57).

(слика 57)
Секоја трансакција за која што во нејзиниот опис постои зборот “Исплата” е поставена во новата категорија “Исплати”
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Во прозорецот “График” даден е графички приказ на трансакциите поделени по категории (слика58).

(слика 58)
Постои дополнителна можност за поделба на секоја поединечна трансакција на повеќе делови, од кои што секој може да се категоризира
различно. Тоа се прави со кликање на копчето “Поделба” покрај конкретната трансакција во листата на трансакции (слика 57) по што се
појавува нов прозорец (слика 59) кој дава можност за поделба на трансакцијата на повеќе делови кои можат различно да се категоризираат

(слика 59)
При тоа во полето износ се внесува делот од износот на трансакцијата за кој сакате да ја промените категоријата при што лизгачот автоматски
се поместува во десно (слика 60) . Износот можете да го поставите и со повлекување на лизгачот во десно, при што вредноста во полето за
износ се менува соодветно.
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(слика 60)
За да се промени категоријата на избраниот износ како дел од целиот износ на трансакцијата потребно е да се кликне на делот
“Недефинирано” (слика 60). При тоа се отвара листа на категории и подкатегории од кои може да се избере една (слика 61).

(слика 61)
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Во примеров е избрана подкатегорија “Ресторани”. Понатаму, основната трансакција може да се дели на дополнителни делови со кликање
на знакот
и повторување на претходната постапка со поставување на износи и бирање на подкатегории. По завршувањето на поделбата
на основната трансакција, можеме да добиеме состојба на пример како на слика 62

(слика 62)
Листата на трансакции во прозорецот “Трансакции” се менува така што пред поделената трансакција се појавува копче “Измени поделба”
(слика 63) кое дава можност да се измени веќе направената поделба на трансакцијата.

(слика 63)
Во подменито “Финансии\Буџет” (слика 64) корисникот може да дефинира сопствени буџети врз основа на различни категории за тековниот
месец.

(слика 64)
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Креирањето на буџети се врши од прозорецот “Буџети” со кликање на копчето”Додај буџет” (слика 65)

(слика 65)
Притоа се отвара прозорец како на слика 66, во кој може да се избере категорија и износ

(слика 66)
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Според категоризацијата на трансакциите , во делот “Потрошено” ќе се прикажува колкав дел од буџетот за соодветната категорија на
трансакции за тековниот месец е потрошен.
Во прозорецот“Потсетник”(слика 67) се наоѓаат потсетници за трансакции кои треба да се реализираат во текот на месецот,

(слика 67)
а тие можат да се зададат во календарот “Мои плаќања” (слика 68) кој дава можност за дефинирање на потсетници.

(слика 68)
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Креирањето на потсетник за даден датум се врши со кликање на соодветниот датум во календарот при што се отвара прозорец како на
слика 69

(слика 69)
Се пополнуваат полињата и се снима потсетникот.Постои можност потсетникот да се повторува периодично на одреден интервал и до
одреден датум. На пример може да се дефинира потсетник “Сметка за струја” кој ќе се однесува на одреден ден во тековниот месец и ќе
биде валиден до крајот на тековната година. Во овој случај за период на повторување се избира “Месечни” (слика 70), па потоа се избира
интрвалот на

(слика 70)
повторување, во случајов 1, што значи дека потсетникот ќе се креира за секој месец па потоа се бира датумот до кога ќе се креира
потсетникот, во случајов до крајот на 2015 година. Откако ќе се сними потсетникот со кликање на копчето “Сними”, ќе бидат креирани
потсетници за секој 14-ти ден за секојмесец до крајот на годината.
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Во прозорецот “Потсетници ”(слика 67)можат да се следат креираните потсетници . Истиот прозорец “Потсетници” се наоѓа и на почетната
страна “Портал”
10. МОЈ ПРЕГЛЕД
Менито “Мој преглед” овозможува корисникот да креира сопствена страница за преглед со прозорци кои може да ги повлече од изборникот
на левата страна (слика 71).

(слика 71)
11. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Менито “Лични податоци” ги прикажува личните податоци на корисникот (слика 72).

(слика 72)
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Повеќе информации и демонстрација
на новото Електронско Банкарство на:
• Линк од Ју Тубе анимација
• Филијала Плоштад, ул. Никола Кљусев бр. 3 (гоогле мапа)
• Телефон 24/7 (хелп деск)

Халкбанк АД Скопје
ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр.54,
1000 Скопје
Тел.: +389 (0) 2 3240 800
halkbank@halkbank.mk
www.halkbank.mk

