SODOBNE BANČNE
POTI ZA PODJETNIKE
IN PODJETJA

PRO SKB NET

prepr o s t o i n
varno b a n č n o
poslo v a n j e
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PRO SKB NET
Spletna banka za podjetja in zasebne
dejavnosti
SKB svojo usmerjenost v prihodnost že več let dokazuje z
najsodobnejšimi elektronskimi bančnimi storitvami. Za stranke,
ki vedo, kako preprosto, varno in pregledno je lahko bančno
poslovanje, dostopno kjer koli in kadar koli, smo razvili
spletno banko PRO SKB NET.
Preverite, kakšna spletna banka je to, komu je namenjena, kako
preprosta je njena uporaba, kaj vse omogoča in kako hitro lahko
vstopite vanjo.
Prepričajte se o prednostih in pokličite svojega bančnega
skrbnika ali najbližjo poslovno enoto oz. poslovalnico SKB.
Čas je dragocen. Vsak trenutek je lahko začetek prihodnosti.
Ne odlašajte, priklopite se v njene nove tokove.
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Kaj je PRO SKB NET?

Zakaj PRO SKB NET?

Varna spletna banka za opravljanje bančnih storitev.

Zaradi časovno in finančno merljivih prednosti.

PRO SKB NET temelji na najsodobnejši tehnologiji za
zaščito podatkov in transakcij prek spleta. Omogoča
učinkovito, preprosto in cenejše izvajanje bančnih storitev.

PRO SKB NET zagotavlja preprost dostop prek spleta in
delovanje 24 ur na dan, vse dni v letu.

Poleg različnih plačilnih storitev ponuja tudi številne druge
funkcionalnosti, kot sta na primer storitev e-račun ter sklenitev
depozitov.

Komu je namenjen PRO SKB NET?
Podjetnim! Vsem, ki želite svoje denarne zadeve urejati časovno
in prostorsko neodvisno, stroškovno optimalno, samostojno, a
izjemno varno.
Pravne in civilnopravne osebe, večja, srednja in manjša podjetja,
zasebniki – vsi, ki v vsakem trenutku pričakujete pregledno
poslovanje, se lahko zanesete na storitve, prilagojene trenutnim
bančnim potrebam.
Uporaba PRO SKB NET-a je primerna tudi za tiste, ki svoje
finančno poslovanje zaupate pooblaščenim podjetjem (npr.
računovodskim servisom). Spletna banka PRO SKB NET
med drugim omogoča preprost prehod med različnimi
transakcijskimi računi.

Omogoča veliko učinkovitost in glede na izbran element
prepoznave izjemno mobilnost poslovanja.
Zanesete se lahko na varnost in zaščito poslovanja z
elektronskim podpisovanjem ter preprost in pregleden način
poslovanja.
Spletno bančno poslovanje vam zagotavlja nižje stroške pri
opravljanju domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij.
Kvalificirano digitalno potrdilo omogoča razširjanje tudi na druge
e-storitve in uporabo portala poslovna.pošta.si (moja.posta.si).

.
.
.
.
.
.

Prednosti:
uporaba s katerega koli računalnika, povezanega s spletom;
brez posebnih programskih zahtev – za uporabo zadošča
sodoben spletni brskalnik;
delovanje 24 ur na dan, vse dni v letu;
preprosta in pregledna uporaba;
nizki začetni stroški in nižje provizije za opravljene bančne
posle kot na bančnem okencu;
 rilagodljivost dostopa – varnost poslovanja s kvalificiranim
p
digitalnim potrdilom, nameščenim na pametnem USB ključu
oziroma pametni kartici, ali možnost uporabe identifikacijske
kartice;

.

prilagodljivost sistema – izberite funkcionalnosti, ki jih
potrebujete za poslovanje, in pravice uporabnikov za
uporabo posameznih funkcionalnosti.
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Kaj omogoča PRO SKB NET?
Vse storitve za preprosto, pregledno in učinkovito opravljanje
plačilnih storitev.
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Pregled trenutnega in razpoložljivega stanja ter prometa na
transakcijskih računih v realnem času;
pregled podrobnejših podatkov o računu;
pregled in tiskanje izpiskov;
izvoz podatkov v različnih formatih;
vnos in plačevanje v domači in tuji valuti z valuto vnaprej;
uvoz, pregled in arhiv množičnih plačil – zaprta lista;
uvoz, pregled in prejem podatkov za direktne obremenitve;
izmenjava podatkov z vašim informacijskim sistemom;
elektronsko podpisovanje plačil ali paketov plačil;
spremljanje statusa plačil;
pregled obvestil o prilivu iz tujine in izpolnitev statistike za
Banko Slovenije;
arhiv plačil;
storitev e-račun (izdaja in prejem e-računov);
oddajo naročila za odprtje depozitnega računa;
oddajo naročila za sklenitev depozita;
oddajo naročila za Varnostni SMS;
nakup in prodajo valut (tudi z valuto vnaprej) ter informacije
o trenutno veljavnih tečajnih listah banke in arhiv tečajnih list.

Kako zahteven je začetek poslovanja
s PRO SKB NET-om?
Ni zahteven! Vedno pa se lahko zanesete tudi na našo pomoč.
Vsi postopki v spletni banki PRO SKB NET so zasnovani tako,
da so uporabniku razumljivi, da je pomoč vedno na voljo in da
ste vedno opozorjeni na morebitne napake. Navodila so kratka
in jasna, uporaba pa se zgleduje po običajnih načinih uporabe
spleta.
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Preprosto uporabo zagotavljajo:
pregledni, večnivojski meniji;
ikone, ki vas vodijo po vseh ekranih in opozarjajo na
morebitne pomanjkljivosti vnosa;
kratke informacije in pomoč o uporabi posameznega ekrana,
ki pomagajo pri vnosu;
kratka navodila za lažjo uporabo.

Kaj potrebujete za dostop do
PRO SKB NET-a?
Ne veliko! Dva temelja zagotovo že imate, tretjega izberete sami.
Za uporabo PRO SKB NET-a se lahko odločite, če imate
odprt transakcijski račun pri SKB. Dostop vam zagotavlja
računalnik s povezavo do spleta in spletni brskalnik za delovanje
izbranega elementa prepoznave.
Za dostop do PRO SKB NET-a lahko izbirate med naslednjimi
elementi prepoznave:

.

kvalificirano digitalno potrdilo - KDP (elektronski podpis),
shranjeno na pametnem ključu USB Gemalto. Za uporabo
morate namestiti ustrezno programsko opremo (Navodilo za
uporabo KDP in pametnega ključa USB Gemalto).

.

pametno kartico in čitalnikom pametne kartice; kartica
ima nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo. Za delovanje
pametne kartice mora imeti računalnik nameščen spletni
brskalnik Internet Explorer;

.

identifikacijsko kartico, ki zagotavlja enakovredno
varnost elektronskega podpisovanja kot digitalno potrdilo;
identifikacijsko kartico lahko uporabljate v povezavi s katerim
koli spletnim brskalnikom.

Transakcijski račun pri SKB, računalnik z dostopom do interneta
in izbrani element prepoznave - to je vse, kar potrebujete, da lahko
prek spletne banke PRO SKB NET opravljate bančno poslovanje.
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Kako izbrati element prepoznave?
Pametni USB ključ, pametna kartica s kvalificiranim digitalnim
potrdilom in čitalnikom ali identifikacijska kartica.
Nujen element prepoznave, ki zagotavlja varnost elektronskega
bančnega poslovanja, lahko izberete v skladu s svojimi željami
in potrebami.
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Varen elektronski podpis:
je povezan izključno s podpisnikom;
iz njega je mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika;
je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki
so izključno pod podpisnikovim nadzorom;
je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna
vsaka poznejša sprememba teh podatkov ali povezave z
njimi.

Odločitev za kvalificirano digitalno potrdilo razširja možnosti
vašega e-poslovanja še na druge, ne samo bančne storitve,
identifikacijska kartica pa vam zagotavlja večjo stopnjo mobilnosti
za opravljanje bančnih storitev.

O izbiri elementa prepoznave se posvetujte tudi s svojim
bančnim skrbnikom.

Pametni USB ključ oziroma pametna kartica z nameščenim
kvalificiranim digitalnim potrdilom omogoča elektronsko
podpisovanje nalogov. Za uporabo pametne kartice potrebujete
čitalnik pametne kartice z ustrezno programsko opremo.

Ali je poslovanje s PRO SKB NET-om
res varno?

Kvalificirano digitalno potrdilo je uporabnikova osebna
izkaznica v elektronski obliki, ki se pri uporabi PRO SKB
NET-a uporablja za identifikacijo, elektronsko podpisovanje in
šifriranje podatkov. Kvalificirano digitalno potrdilo overiteljske
agencije Pošta Slovenija – POŠTA®CA omogoča razširjanje
tudi na druge e-storitve, kot so e-uprava, e-Davki, Ajpes,
Intrastat in e-Vem. Svoje poštne storitve varno razširite tudi na
internet – s tem potrdilom lahko namreč uporabljate tudi portal
poslovna.pošta.si (moja.posta.si).
Identifikacijska kartica prav tako kot kvalificirano digitalno
potrdilo omogoča elektronsko podpisovanje nalogov, saj
generira enkratna časovno omejena gesla za dostop. Tudi
identifikacijska kartica lahko kot digitalno potrdilo omogoča
dostop uporabnikom, ki so pooblaščeni za urejanje poslovanja
več podjetij. Njena uporaba ne zahteva dodatnih namestitev, a je
mogoča le za elektronske bančne storitve SKB.
Elektronski podpis, ki ga omogočata pametna in identifikacijska
kartica, onemogoča spreminjanje opravljene transakcije ter
hkrati zagotavlja varnost in sledljivost transakcij prek interneta.

To zagotavlja najsodobnejša zaščita podatkov.
Ob vzpostavljanju spletne banke PRO SKB NET, ki zagotavlja
poslovanje podjetjem ne glede na velikost, število mesečno
izdanih nalogov, izvajanje plačilnih storitev doma ali v tujini, je
bila uporabljena tehnologija, ki velja za najvarnejšo. Zaupnost in
varnost podatkov sta na prvem mestu.
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Varnost zagotavljajo:
dostop z izbranim elementom prepoznave, ki omogoča
elektronski podpis;
dvojna prijava ob vstopu v spletno banko PRO SKB NET z
identifikacijsko kartico;
preverjanje identitete uporabnika s prejeto avtorizacijsko
kodo;
samodejna odjava uporabnika po določenem času neuporabe
in samodejna prekinitev aktivne seje po določenem času;
požarni zid;
periodične revizije in reden pregled delovanja sistema.
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Vstopite
Odprite račun, izpolnite dokumentacijo, pridobite elemente
prepoznave in začnite.
Transakcijski račun lahko odprete v najbližji poslovni
enoti ali poslovalnici SKB in se za postopek odprtja računa
dogovorite z enim od izkušenih bančnih skrbnikov. Kot imetnik
transakcijskega računa v SKB imate pravico do preprostega
dostopa do storitve PRO SKB NET.
Skupaj z bančnim skrbnikom izpolnite dokumentacijo, ki je
dostopna tudi na spletni strani https://pro.skb.net (v zavihku
Več informacij).
Vse potrebno bo za vas uredila SKB in vas obvestila o možnem
začetku uporabe; poslali vam bomo tudi ustrezna navodila za
čim preprostejši in razumljivejši začetek uporabe PRO SKB
NET-a. Po prejemu obvestila in ustreznih elementov prepoznave
se le še prijavite in začnite!
Podjetni imetniki transakcijskega računa v SKB imajo vselej
pravico do ustreznega nasveta, pomoči in opravljanja
storitev v sodelovanju z bančnim skrbnikom. Želite PRO
SKB NET? Preprosto pokličite svojega bančnega skrbnika
ali se oglasite v najbližji poslovni enoti ali poslovalnici SKB!

Spletno bančništvo PRO SKB NET je
vselej z vami. Vse morebitne pomoči
tudi!
Dodatne informacije o prednostih uporabe PRO SKB NET-a,
odgovore na pogosta vprašanja, informacije glede varnosti in še
mnogo drugega si lahko ogledate na spletni strani pro.skb.net.
Služba za pomoč uporabnikom Sodobnih bančnih poti

.
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Vsak delavnik od 8. do 16. ure:
telefon: (01) 471 55 55;
e-naslov: eb.pomoc@skb.si;
spletni obrazec na https://pro.skb.net (Pomoč uporabnikom).

SODOBNE BANČNE
POTI ZA PODJETNIKE
IN PODJETJA

Dobro je imeti
Storitev e-račun
Posodobite svoje bančno poslovanje z uporabo Sodobnih bančnih
poti. Obenem pa izkoristite vse prednosti, ki vam jih prinaša
storitev e-račun, s pomočjo katere boste lahko e-račune izdajali
in prejemali prek spletne banke PRO SKB NET. Storitev e-račun
bo v vaše poslovanje vnesla večjo preglednost nad izdanimi in
prejetimi računi, enostavnejšo in hitrejšo izvedbo plačil, boljšo
kakovost vnosnih podatkov, zaradi optimizacije procesov pa tudi
nižje stroške poslovanja.
Pokličite svojega skrbnika in se dogovorite za storitev e-račun.
Za uporabo ne potrebujete dodatne programske opreme, zato
se odločite za storitev, s katero bo upravljanje vaših finance lažje,
obenem pa boste zaradi prihranka na papirju storili nekaj dobrega
tudi za okolje.
SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55
Pridružite se nam na facebook.com/BankaSKB
Produkcija: SKB d.d., Foto: iStockphoto
Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.
PROPZBRO0416
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Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani Matična številka:
5026237 Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR
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