




Wygląda prosto. Jednak 
logowanie od razu się nie 
uruchamia.



Wygląda prosto. Jednak 
logowanie od razu się nie 
uruchamia.

Przycisk logowania jednak 
jest widoczny i łatwo 
dostępny. Tapnijmy go.



PIN musi mieć dokładnie 
4 cyfry i tyle mamy pól na 
ekranie



PIN musi mieć dokładnie 
4 cyfry i tyle mamy pól na 
ekranie

Niestety klawiatura jest 
systemowa – jest to mniej 
bezpieczne rozwiązane.



Nie można próbować 
się zalogować, o ile nie 
wprowadzi się wszystkich 
cyfr kodu PIN. 
Brak przycisku Zaloguj.



Po wprowadzeniu 
błędnego kodu PIN 
dostajemy informację 
ile prób pozostało do 
zablokowania konta. 
Bardzo dobrze.
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Jednak brak jest 
informacji, co zrobić, jeśli 
nie pamięta się PIN-u.
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błędnego kodu PIN 
dostajemy informację 
ile prób pozostało do 
zablokowania konta. 
Bardzo dobrze.

Jednak brak jest 
informacji, co zrobić, jeśli 
nie pamięta się PIN-u.



Po wprowadzeniu 
czterech cyfr kodu PIN 
logowanie rozpoczyna się 
automatycznie.



OK. Zalogowaliśmy się.



OK. Zalogowaliśmy się.

Spróbujemy teraz włączyć 
logowanie biometrią 
w Ustawieniach.



Trzeba trochę przewinąć, 
ale jest. Wejdźmy tutaj.



Jest opcja zatem włączmy ją.



Trzeba podać PIN. Ok.



I już. Gotowe.



I już. Gotowe.

Od razu włączona jest też 
opcja, aby bezpośrednio 
po uruchomieniu aplikacji 
można było zalogować 
się biometrią. Dobrze, że 
jest to możliwe i że jest to 
konfigurowalne.
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po uruchomieniu aplikacji 
można było zalogować 
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konfigurowalne.



Teraz po włączeniu apki 
uruchamia się od razu panel 
autoryzacji odciskiem palca. 
Fajnie.
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Ale mogę też anulować 
logowanie biometrią.



W przypadku anulowania 
autoryzacji biometrią 
wracamy na standardowy 
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dodatkową ikoną.



W przypadku anulowania 
autoryzacji biometrią 
wracamy na standardowy 
ekran logowania, ale teraz z 
dodatkową ikoną.

Jeśli jednak chcemy się 
zalogować PIN-em to musimy 
chyba tutaj tapnąć.



Jednak nie. Znowu pojawia 
się panel z biometrią.
Zamknijmy go.



Teraz mogę się zalogować 
PIN-em. Ok.



Teraz mogę się zalogować 
PIN-em. Ok.

A co się stanie, jeśli jednak 
wybiorę biometrię?







Upps. Coś tu się popsuło. 
Jednocześnie z panelem 
biometrii jest prezentowana 
klawiatura i to literowa.
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Upps. Coś tu się popsuło. 
Jednocześnie z panelem 
biometrii jest prezentowana 
klawiatura i to literowa.

Mogę kliknąć w szare tło, aby 
wrócić do panelu logowania 
PIN-em.

Mogę też się zalogować 
przykładając palec do 
czytnika. Tutaj.





Niestety nie widać informacji 
o tym, że można dodać 
gdzieś prezentację salda 
rachunku.

Sprawdźmy w ustawieniach.



Jest. Jasno opisane. Super. 
Wejdźmy tam.



Niestety nie ma podglądu.
Włączmy jednak tę opcję.



Niestety nie ma podglądu.
Włączmy jednak tę opcję.

Pojawiają się dodatkowe 
opcje. Spróbujmy wybrać 
konto.



Mogę wybrać każdy ze 
swoich rachunków. Super, 
chociaż tylko jeden.



Wybierzmy teraz opcję 
dotyczącą sposobu 
wyświetlania danych.
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Możemy wprowadzić kwotę 
oznaczającą 100%.

Wybierzmy procentowo.

Wybierzmy teraz opcję 
dotyczącą sposobu 
wyświetlania danych.



Nadal brakuje jednak 
podglądu.



Nadal brakuje jednak 
podglądu.



Nadal brakuje jednak 
podglądu.

Ta wskazówka jest istotna, 
a łatwo ją pominąć. 
Lepsza byłaby tutaj 
wizualna informacja.



Włączyliśmy podgląd, ale 
nie widać, żadnej wizualnej 
wskazówki, jak można 
wyciągnąć odpowiednie 
informacje.



Włączyliśmy podgląd, ale 
nie widać, żadnej wizualnej 
wskazówki, jak można 
wyciągnąć odpowiednie 
informacje.

Pamiętamy jednak wskazówkę 
z ustawień, przeciągamy 
palcem od góry.



Coś się dzieje.



Coś się dzieje.



I jest – saldo w postaci 
procentowej. Nietypowe 
jest to, że kwota może 
przekraczać 100%. Większość 
banków przyjmuje limit na 
poziomie 100%. W takiej 
postaci w przypadku 
salda typu 10000% można 
dedukować, że dany klient 
ma spore środki na rachunku.





Ogólnie logowanie okazuje 
się wygodne i bardzo szybkie. 
Można skonfigurować by 
od razu pojawiał się panel 
logowania biometrią. Super.

Do logowania kodem PIN 
niestety wykorzystywana jest 
systemowa klawiatura.

Podgląd stanu konta jest 
dostępny, ale ukryty.


