




Nie ma od razu możliwości 
zalogowania. Szkoda.
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Niestety nie wiem 
jaką metodą będzie 
logowanie.

Klikamy.
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Wybraliśmy klawisz 
LOGOWANIE. Pojawia się 
ekran do wprowadzenia 
kodu PIN i klawiatura.

Brak informacji co zrobić 
jak nie pamiętam PINu :(

Nie wiadomo jak długi jest
kod PIN.

Klawiatura nie jest 
systemowa. O to chodzi. 

Klawiatury systemowe 
mogą przechwytywać 

wprowadzone dane.



Zaczynamy wprowadzać 
PIN.

Nie wiem ile mam podać 
znaków.
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Zaczynamy wprowadzać 
PIN.

Klikam logowanie…

Dobrze, wpisuję, 
zobaczymy co się stanie…

Wpisuję…

Podaję znaki (ile ich było?)

OK – więcej się nie da.



Niestety. 

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



Próbuję jeszcze raz.



Dobrze. Logujemy się.



Zalogowaliśmy się.



Zalogowaliśmy się.

Zaraz spróbujemy włączyć 
biometrię w ustawieniach 
– pewnie to: Więcej



Wyraźny opis. Nie ma 
problemu ze znalezieniem.
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Dobrze, włączamy.



Potwierdzamy odczytem. 
Tutaj czytnik jest z tyłu 

telefonu.

Anuluj po prostu zamyka 
okno czytnika.



Jeszcze muszę potwierdzić 
PIN-em. OK.



Chyba się udało. Żadnego 
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Chyba się udało. Żadnego 
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OK. Logujemy się.

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

Dla opcji z czytnikiem z tyłu 
(boku) wygląda to OK. 

Przejrzysta informacja co 
należy zrobić.

Klikam „Logowanie” i 
pojawia się odpowiedni 
standardowy panel.

A co jeżeli wybiorę 
ANULUJ? Wracam do 
strony początkowej?



Aha. Pojawia się ekran do 
logowania PINem. No to 
nie jest to oczywiste.

Klawiatura zmieniła się. 
Doszła ikona z odciskiem 

palca.



Chcę wyłączyć logowanie 
biometryczne. Wracam do 
ustawień.



Chcę wyłączyć logowanie 
biometryczne. Wracam do 
ustawień.

Dobrze, wyłączamy.
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Hmm. Od razu 
przeszedłem do ekranu 
głównego. Żadnego 
potwierdzenia??

Mogę komuś wyłączyć. 
Oby pamiętał PIN…





Nie ma salda ani żadnej 
informacji, że taka opcja 
istnieje.

Zobaczmy co jest  
w ustawieniach.



Przeszedłem do ustawień.

Dobre miejsce. Od razu 
widzę taką opcję.



Przeszedłem do ustawień.

Dobre miejsce. Od razu 
widzę taką opcję. 



OK. Próbujemy.



3 warianty. Ciekawi mnie 
ostatni… Ale to za chwilę
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Lubię wyraźne klawisze.
Rozumiem, że to w 
domyślnej walucie?

Szkoda, że nie można 
tutaj wybrać rachunku 
którego saldo widzę przez 
zalogowaniem :)

Zawsze mnie ciekawi 
czy jak mam więcej niż 
100% to pokaże 100% 
czy więcej. Nie ma tutaj 
symulacji - szkoda.



Dobrze. Sprawdzę 
drugą opcję.

Po prostu wybieram.



Trzecia opcja. Zawiera 
dwie poprzednie. Nic 
interesującego, ale też 
proste rozwiązanie. OK.

Ustawiam 3cią opcję.



Zatwierdziłem. Chyba 
jest ustawione (żadnego 
powiadomienia…)



Udało się. Jest wyraźna 
informacja. 



Udało się. Jest wyraźna 
informacja. 



Przesunę na druga opcję.



OK. Jest kwota



Chciałbym dowiedzieć 
się czy mogę ustawić 
rachunek, z którego widzę 
saldo przed zalogowaniem.

Idę do: Więcej.



Celuję w zarządzanie 
produktami.
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Co ciekawe w opisie nic 
nie ma o prezentowaniu 
tego rachunku przez 
zalogowaniem.

No dobrze. Sprawdźmy.

Zmieniłem tutaj rachunek 
i rzeczywiście na ekranie 
przed zalogowaniem 
pojawia się ten tutaj 
ustawiony.





Przejście do logowania 
wymaga tapnięcia 
odpowiedniej opcji. 

Są trzy opcje dotyczące 
prezentacji danych 
przed zalogowaniem 
(procentowa i kwotowa 
oraz obie jednocześnie).


