




Nie ma od razu możliwości 
zalogowania. Szkoda.



Nie ma od razu możliwości 
zalogowania. Szkoda.

Wybierzmy jednak opcję 
Zaloguj.



Pojawia się prośba  
o wprowadzenie kodu PIN. 
Ok.
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mieć 4 znaki. I od razu tyle 

pól się pojawia. Ok.
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Ten przycisk po prostu nie 
działa, o ile nie wprowadzimy 
4 cyfr kodu PIN.



Ten przycisk po prostu nie 
działa, o ile nie wprowadzimy 
4 cyfr kodu PIN.

A gdy wprowadzimy kod PIN, 
logowanie rozpoczyna się 
samoczynnie. To jest ok.



Po wprowadzeniu błędnego 
kodu PIN nie mamy informacji 
o pozostałej liczbie prób.



Po wprowadzeniu błędnego 
kodu PIN nie mamy informacji 
o pozostałej liczbie prób.

Jest za to opcja 
dedykowana sytuacji, gdy 
nie pamiętamy kodu PIN. 
Dobrze. Tapnijmy ją.
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Pojawia się opcja 
wprowadzenia hasła 
maskowanego. Nie jest to 
najwygodniejsze, ale jako 
opcja awaryjna jest to ok..

Niestety także tutaj pojawia 
się klawiatura systemowa. To 
nie jest najbezpieczniejsze 
rozwiązanie.



Dobra. Logujemy się.



Zalogowaliśmy się.



Zalogowaliśmy się.

Zaraz spróbujemy włączyć 
biometrię w Ustawieniach.



Może tutaj?



Jednak nie.



Jednak nie.



Mam nadzieję, że tutaj.







Jest. Zatem włączmy.



Potrzebne podanie odcisku 
palca. Chociaż to chyba nie 
jest logowanie.



I już. Włączone. Nie trzeba 
było podawać kodu PIN 
ponownie.
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I już. Włączone. Nie trzeba 
było podawać kodu PIN 
ponownie.

Rzadko spotykana ciekawa 
opcja. Nie będziemy tutaj 
jednak się nią zajmować.
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logowania PIN-em klikając 
Anuluj lub poza panelem.
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ekran.



W przypadku wybrania 
logowania kodem PIN 
wracamy na standardowy 
ekran.

Ale mamy też opcję 
powrotu do logowania 

odciskiem palca.





Nie widać wprost informacji 
o tym, że można zobaczyć 
podgląd salda, ale jest opcja 
Dodaj skrót. Sprawdźmy tam.



Konieczne jest
zalogowanie. Ok.
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chodzi. Bardzo dobrze.

Widać, jak to będzie 
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Można zmienić sposób 
prezentacji. Sprawdźmy to.
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Jest możliwość wyboru 
wartości w postaci kwotowej 
i procentowej. O to chodzi.

Cały czas jest podgląd.

To rzadko spotykane. Można 
konfigurować też wartość 
minimalną. Zobaczmy.



Jest jasna informacja. 
Niemniej ta funkcjonalność 
przeznaczona jest raczej 
tylko dla zaawansowanych 
użytkowników.



Po potwierdzeniu.



Dodana informacja 
o procentowym stanie 
salda rachunku.



Spróbujemy dodać jeszcze 
jeden skrót.

Dodana informacja 
o procentowym stanie 
salda rachunku.



Można dodać też 
dane produktu 
oszczędnościowego.
Spróbujemy to zrobić.



Oba produkty na ekranie 
startowym.



Można tutaj jeszcze 
przytrzymać dany moduł, by 
wrócić do edycji sposobu 
prezentacji danego modułu.



Można też przytrzymując 
przesunąć na inne miejsce.



Docelowy wygląd. 
Konfiguracja prezentacji 
okazuje się bardzo 
rozbudowana.
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Docelowy wygląd. 
Konfiguracja prezentacji 
okazuje się bardzo 
rozbudowana.

Co ciekawe, nie ma 
możliwości zarządzania 
prezentacją tych danych 
z Ustawień po zalogowaniu. 
Jedyna możliwość do 
bezpośrednia interakcja 
z danymi na tym ekranie.





Przejście do logowania 
wymaga tapnięcia 
odpowiedniej opcji. 
Klawiatura dla PIN niestety 
jest systemowa.

Stan kont prezentowany jest 
od razu.

Są bardzo bogate opcje 
konfiguracyjne dotyczące 

sposobu prezentacji danych 
przed zalogowaniem.


