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Dałoby się to zrobić 
prościej – ta ikona nie 
wygląda na pierwszy rzut 
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Wróćmy jednak  
do logowania.
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Tapneliśmy ikonę. 
Pojawia się Popup do 
wprowadzenia kodu PIN i 
klawiatura.

Bardzo wygodne. Liczba 
pól odpowiada faktycznej 
długości mojego kodu PIN.

Klawiatura nie jest 
systemowa. O to chodzi. 

Klawiatury systemowe 
mogą przechwytywać 

wprowadzone dane.
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Póki nie wpiszę wszystkich 
wymaganych znaków nie 
mogę się zalogować.

Brak przycisku OK. 
Logowanie następuje 
automatycznie po 
wprowadzeniu wszystkich, 
zdefiniowanych przez 
klienta cyfr w kodzie PIN. 
Jest to wygodne.
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Po wprowadzeniu błędnego 
kodu PIN wiadomo, ile 
zostało jeszcze prób.



Ale brak informacji, co 
zrobić, jeśli nie pamięta się 
kodu PIN.

Bardzo dobrze.  
Po wprowadzeniu błędnego 
kodu PIN wiadomo, ile 
zostało jeszcze prób.



Dobra. Logujemy się.



Zalogowaliśmy się.



Zalogowaliśmy się.

Zaraz spróbujemy włączyć 
biometrię w Ustawieniach.



To tutaj. Nie ma problemu 
ze znalezieniem.
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Jest odpowiednia opcja.

Dobra, włączamy.

Rzadko spotykane. 
Bardzo wygodna opcja 
potwierdzania operacji 
odciskiem palca.







Coś tutaj nie wyszło. 
W przypadku telefonu 
z czytnikiem w ekranie 
pojawia się wizualny 
problem. Ikonki się 
nakładają



Jeszcze muszę potwierdzić 
PIN-em. Ok.



Udało się – super.
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Po włączeniu aplikacji nie 
pojawia się od razu panel 
autoryzacji biometrią. 
Szkoda.

Ale nadal wizualnie 
wydaje się to nieco 

skomplikowane. Ikonka nie 
wygląda jednoznacznie 

na aktywny przycisk.

Mamy możliwość wyboru 
logowania biometrią lub 
jako secondary action 
kodem PIN.
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Po wybraniu ikony 
logowania biometrią 
pojawia się odpowiedni 
standardowy panel.

Ale jest problem  
z nakładaniem się ikon 
odcisku palca w przypadku 
telefonów z czytnikiem 
w ekranie. I jeszcze 
dodatkowej ikony w tle.



W przypadku wybrania 
logowania kodem PIN 
wracamy na standardowy 
ekran.





Brakuje informacji, że da 
się włączyć prezentację 
danych konta na tym 
ekranie. 

Sprawdźmy jednak  
w Ustawieniach.



Na dole dosyć długiej 
strony Ustawień. Ale jest.



Jest podgląd. Bardzo 
dobrze. Widać, jak to 
będzie prezentowane 
w aplikacji, chociaż ten 
ekran w praktyce ma inne 
tło, więc dla niektórych 
osób może być to nieco 
mylące.



Włączenie wymaga 
potwierdzenia kodem PIN. 
Ok.
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Domyślna opcja to wariant 
procentowy i maksymalna 
kwota to 1000 zł. Ok, ale 
wcześniej nie wiedzieliśmy 
o tym, a usługa jest już 
włączona.

Jest też skrót do zmiany 
konta domyślnego. Fajnie.

Jest informacja, dane 
którego rachunku będą 

prezentowane. 
Bardzo dobrze.



Mamy wybór z wszystkich 
rachunków w domyślnym 
kontekście pracy. 
Bardzo dobrze.



Udało się. Jest informacja. 

I jest od razu skrót 
do zmiany. Wymaga 
logowania. Ale nie trzeba 
szukać. 
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Jest też opcja prezentacji 
3 ostatnich transakcji. 
Bardzo dobrze.



Tutaj też jest podgląd. 
Fajnie.



Wymagane potwierdzenie 
kodem PIN. Ok.



Tutaj też widać o jaki 
rachunek chodzi. Dobrze.



Informacja w pełni.



Informacja w pełni.





Przejście do logowania 
wymaga tapnięcia 
odpowiedniej opcji.

Są bogate opcje 
konfiguracyjne dotyczące 
prezentacji danych konta 
przed zalogowaniem.

Logowanie biometrią 
w przypadku czytnika 

w ekranie nie wygląda 
całkiem poprawnie. 


