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Toyota Bank: Mobilna Autoryzacja przy pomocy odcisku palca i FaceID
Toyota Bank Polska rozszerzył funkcjonalność swojej aplikacji „Mobilna Autoryzacja”,
służącej do potwierdzania logowania i transakcji. Obecnie użytkownicy mobilnego
narzędzia, mogą logować się do niego za pomocą odcisku palca oraz Face ID bez
konieczności wprowadzania numeru PIN.
Toyota Bank Polska udostępnił aktualizację aplikacji Mobilna Autoryzacja , służącej do
potwierdzania logowania i transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej. Nowa
wersja aplikacji pozwala użytkownikom na:
1. AUTOMATYCZNE LOGOWANIE DO APLIKACJI
Brak konieczności zatwierdzania logowania przyciskiem ZALOGUJ po
wprowadzeniu PINu.
2. LOGOWANIE BIOMETRYCZNE DO APLIKACJI
Możliwość logowania za pomocą odcisku palca (Android) lub TouchID i FaceID
(iOS).
3. UPROSZCZENIE AUTORYZACJI
Brak konieczności dwukrotnego wprowadzania PINu.
Aktualizację aplikacji Mobilna Autoryzacja, można pobrać ze sklepów Google Play i App
Store. W przypadku gdy użytkownik posiada włączoną automatyczną aktualizację na
swoim urządzeniu, aplikacja banku również zaktualizuje się automatycznie.
Aby włączyć automatyczne logowanie lub logowanie biometryczne, wystarczy zalogować
się do aplikacji ustalonym kodem PIN i wybrać odpowiednie ustawienia.
Toyota Bank oferuje jeszcze jedną aplikację mobilną - Tankuj Korzyści, skierowaną do
zmotoryzowanych klientów. To narzędzie, również doczeka się niebawem znaczącej
aktualizacji. Aplikacja zyska nowy wygląd graficzny i bardziej przejrzyste menu
funkcjonalne, a w niedalekiej przyszłości kilka ciekawych nowości, m.in. płatności za bilety
komunikacji miejskiej, czy też wnoszenie opłat za parking.
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