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POSTAW NA SELF-SERVICE

Administrowanie systemem CitiDirect BE – szybko, bezpiecznie i… ekologicznie
Administrowanie systemem CitiDirect BE jest jednym z narzędzi umożliwiających samodzielne
zarządzanie rachunkiem bankowym, bez zbędnych formalności i potrzeby kontaktu z Bankiem.
Administrator to funkcja nadana osobie w Państwa firmie. Administrator ma możliwość zarządzania
profilami użytkowników, ich uprawnieniami oraz narzędziami autentykacyjnymi (token, Mobile Pass)
samodzielnie, szybko, bez konieczności kontaktu z Bankiem i wysyłania dokumentacji.
W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia konieczne jest wskazanie co najmniej dwóch
Administratorów Systemu, Bank zaleca wskazanie trzech.

Uprawnienia Administratora:
•	tworzenie i usuwanie profili użytkownika
CitiDirect BE
•	konfigurowanie i modyfikowanie uprawnień
użytkownika
•	ustawienie CitiDirect BE według własnych
preferencji
•	możliwość natychmiastowego zablokowania
użytkownika, np. w przypadku zagubienia katy
SafeWord
•	generowanie raportów dotyczących uprawnień
i użytkowników

Korzyści wynikające z posiadania
funkcji Administratora dla Firmy:
•	
Oszczędność czasu
•	
Bezpieczeństwo – zmiany wykonywane
są dwuosobowo, po każdej zmianie wymagane
są weryfikacja oraz autoryzacja
•	
Działanie w myśl zasady „paperless”
•	
Większa kontrola operacji dokonywanych
w CitiDirect BE
•	
Oszczędność wydatków: darmowe potwierdzenia
płatności, raporty uprawnień, raporty mt940 itd.

•	zarządzanie narzędziami autentykacyjnymi
(token, Mobile Pass)
•	bez potrzeby wypełniania wniosków
i oczekiwania na ich realizację
•	bez konieczności kontaktu z Bankiem

Wnioski i materiały:
Wniosek >>
Podręcznik >>

Szczegółowych informacji dotyczących opłat i prowizji, funkcjonalności produktu, wymagań oraz warunków
korzystania z produktu, a także ryzyk z nim związanych udzieli Państwu Doradca Bankowy lub Doradca CitiService.
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