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Lorem ipsum dolor sit amet

Fusce ac consectetur nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec orci justo, placerat et tellus 
eu, tempor effi  citur sem. Suspendisse bibendum commodo est, at fi nibus libero tristique 
sed. Nam sagittis augue cursus sapien sagittis aliquam. Sed fi nibus elementum massa, 
eu ultricies tellus dapibus eget. Praesent quis placerat mi. Integer id tristique erat, quis 
sollicitudin nulla. Suspendisse volutpat purus neque, eu feugiat orci pulvinar scelerisque.

Donec dolor ipsum, vehicula tristique urna et, elementum sollicitudin orci. Nunc suscipit 
turpis a molestie congue. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 
Vestibulum quis dui tortor. Nunc pharetra mauris eget erat feugiat consectetur. Fusce vel 
lacus lorem. Nulla fermentum ex luctus commodo blandit. Ut velit magna, placerat non lacus 
ac, scelerisque sollicitudin arcu. Ut gravida justo non lectus congue ornare. Vestibulum 
condimentum bibendum massa, in eleifend orci. Curabitur condimentum tellus ut ligula 
dictum interdum. Integer facilisis est vel nisl tempor, ac ornare eros pharetra.

Nam a justo quis elit malesuada fringilla imperdiet sed odio. Proin et tempus dui. Ut vel nisi 
imperdiet, cursus tellus ut, rhoncus libero. Donec orci risus, imperdiet ut metus sit amet, 
mollis tincidunt nunc. Quisque sed volutpat mauris, eu feugiat magna. In scelerisque leo 
vitae vulputate commodo. Maecenas a diam aliquam, accumsan elit non, facilisis ligula. 
Nullam aliquet ullamcorper diam ac facilisis. Fusce aliquet euismod rutrum. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec in imperdiet 
erat. Maecenas consectetur nulla ipsum, ornare pharetra nisl accumsan ac. Nam laoreet 
blandit mauris sit amet molestie.

Fusce ac consectetur nisl. Etiam rutrum vel quam sed venenatis. Fusce dapibus effi  citur 
volutpat. Suspendisse tristique dapibus arcu ac feugiat. Etiam congue ante metus, et 
maximus enim tempor in. Donec laoreet elit euismod eros interdum, in sagittis metus 
convallis. Nam volutpat justo diam, id malesuada nisl congue ut. Nullam convallis urna in 
ultrices gravida.

Vestibulum dapibus fi nibus mi ultricies imperdiet. Phasellus sit amet velit at sapien ornare 
fi nibus. Quisque feugiat eget est cursus tincidunt. Nulla posuere feugiat diam id blandit. Ut 
condimentum quam eget venenatis maximus. Sed dignissim, ipsum id vehicula ullamcorper, 
libero urna tempor odio, non laoreet orci odio euismod sapien. Nullam vulputate odio nec 
mollis sollicitudin. Pellentesque posuere sem tellus, in sagittis risus vulputate vitae. Donec 
laoreet faucibus nisl, sit amet ultrices felis fi nibus sit amet. Nunc scelerisque felis sit amet 
fermentum condimentum. Nulla facilisi. Aenean at mi a lectus hendrerit effi  citur. Curabitur 
faucibus malesuada mauris, facilisis pharetra nisi porta eu.

Podręcznik użytkownika
logowanie do systemu
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Po	uruchomieniu	systemu	Asseco	CBP	wyświetlane	jest	okno	autoryzacji:

Logowanie	odbywa	się	w	trybie	dwukrokowym	(najpierw	użytkownik	wprowadza	swój	numer	identyfikacyjny,	 
potem	dane	uwierzytelniające).

Aby	zalogować	się	do	systemu	należy	w	polu Identyfikator	wprowadzić	identyfikator	użytkownika	i	użyć	przycisku	 
[DALEJ].	Po	użyciu	przycisku	[DALEJ] wyświetlane	jest	okno	służące	do	wprowadzenia	hasła.

Logowanie	może	przebiegać	z	wykorzystaniem	hasła	stałego	z	autoryzacją	mobilną.	Jako	kod	uwierzytelniający	powinny	 
zostać	użyte:
	 •	Hasło	stałe	z	autoryzacją	mobilną
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Po	wprowadzeniu	(w	polu	Kod dostępu)	poprawnego	kodu	uwierzytelniającego	należy	użyć	przycisku	[ZALOGUJ].	System	
weryfikuje	wprowadzone	dane	i	jeżeli	stwierdzi	ich	poprawność	użytkownik	zostanie	przekierowany	na	stronę	oczekiwania	na	
autoryzację	mobilną:

Po	wprowadzeniu	(w	polu	Kod dostępu)	poprawnego	kodu	uwierzytelniającego	należy	użyć	przycisku	[ZALOGUJ].	 
System	weryfikuje	wprowadzone	dane	i	jeżeli	stwierdzi	ich	poprawność	użytkownik	zostanie	przekierowany	na	stronę	 
oczekiwania	na	autoryzację	mobilną:
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W	telefonie	użytkownika	zostanie	wyświetlone	powiadomienie:

Po	kliknięciu	w	powiadomienie	zostanie	włączona	aplikacja	Autoryzacja Mobilna Toyota Bank,	gdzie	należy	się	zalogować	PINem:
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Następnie	można	operację	potwierdzić lub odrzucić:

W	przypadku	akceptacji	danej	operacji	należy	wpisać PIN:



6

Na	koniec	zostanie	wyświetlony	ekran	potwierdzenia:

Zachowanie	strony	logowania	jest	zgodne	z	paradygmatem	Responsive Web Design,	tj.	w	zależności	od	urządzenia,	 
na	którym	otwarta	została	strona	do	logowania,	wyświetlane	są	odpowiednie	rozmiarowo	pliki	graficzne.	Użytkownikowi	 
po	zalogowaniu	do	systemu	Asseco	CBP	wyświetlany	jest	pulpit	z	miniaplikacjami:

System	automatycznie	kończy	sesję	pracy	użytkownika	w	systemie	po	upływie	10	minut	bezczynności	użytkownika.

Po	upływie	czasu	trwania	sesji,	wybranie	dowolnej	akcji	w	systemie	powoduje	zaprezentowanie	strony	wylogowania.
W	sytuacji,	gdy	do	zakończenia	sesji	w	systemie	została	1	minuta	w	nagłówku	systemu	wyświetlany	jest	licznik	prezentujący	
czas	pozostały	do	zakończenia	sesji	wraz	z	komunikatem „Do wylogowania pozostało”.

Licznik	końca	sesji	znika	po	podjęciu	aktywności	w	systemie.


