
 

 

 Funkcje Aktywne (Zlecenia) 

Użytkownik wysyła SMS ze zleceniem w odpowiednim formacie, w odpowiedzi otrzymuje sms-a 
zwrotnego. 
Dostępne są następujące funkcje aktywne: 

- Informacje o stanie rachunku 

- Przelewy (na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców) 

- Informacja o predefiniowanym rachunku beneficjenta 

- Wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max5) 

 

Formaty SMS aktywnych 

Wiadomości mogą być wysyłane z telefonu dowolnego (klient musi podać identyfikator i pin): 

#IDENTYFIKATOR#PIN#POLECENIE#... 

Dla każdego klienta istnieje możliwość skonfigurowania autentykacji przez podanie identyfikatora i 

pinu (z dowolnego telefonu komórkowego). 

Informacje o stanie rachunku 

Klient jest informowany o stanie wskazanego rachunku lub kilku rachunków. Operacja realizowana 
jest: na żądanie, codziennie lub z ustaloną częstotliwością. 
Informacje zawarte w SMS będą zawierać: 

• datę, kiedy został sprawdzony stan rachunku 

• saldo bieżące 

• kwota dostępna 

• limit przyznany 

• limit wykorzystany 

Klient wysyła z dowolnego telefonu komórkowego na wskazany przez bank numer telefonu GSM 
SMS-a podając identyfikator, następnie PIN i identyfikator rachunku o którym chce uzyskać 
informację. 
Zlecenie może przyjąć postać: 

#identyfikator#PIN#SL#R<1-9># 

Przykładowa odpowiedź: 
Np. Stan z dnia: 21.02.2007 
Saldo biezace: 1000 Kwota 
dostępna: 500 Limit przyznany: 
2000 Limit wykorzystany: 400 

Przelewy (na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców) 

Klient definiuje w banku lub poprzez InterCOMP odbiorców przelewów. Definiowanie odbiorcy 
polega na podaniu: nazwy, danych adresowych, numeru konta oraz identyfikatora odbiorcy. Po 
zdefiniowaniu odbiorcy lub odbiorców klient wysyła SMS z żądaniem wykonania przelewu. Takie 
żądanie można wysłać: 

• Z dowolnego telefonu komórkowego. Klient dodatkowo podaje przed numerem PIN identyfikator klienta Zlecenie może przyjmować postać:



 

 

 

 

#identyfikator#PIN#PR#R<1-9>#ODB<1-9>#<zł>.<gr>#<treść># 
- „PR” - przelew 

Przykładowa odpowiedź: 
Zlecenie przyjete do realizacji 

Informacja o predefiniowanym rachunku beneficjenta 

Klient wysyła zapytanie odnośnie danych konkretnego beneficjenta. 

Informacje zawarte w SMS będą zawierać: 

• nazwę krótką beneficjenta 

• numer rachunku beneficjenta 

Zlecenie może przyjmować postać: 
• Z dowolnego telefonu komórkowego. 

#identyfikator#PIN#OD#ODB<1-9># 

Przykładowa odpowiedź: 
Nazwa odbiorcy: Jan Kowalski Rachunek: 
161000061043786534092345 

Wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max 5) 

Klient wysyła zapytanie odnośnie ostatnich operacji na swoim koncie (max 5 

operacji). Informacje zawarte w SMS będą zawierać: 

• datę operacji 

• kwotę 

• opis 

Zapytanie będzie miało postać: 
• Z dowolnego telefonu komórkowego. 

#identyfikator#PIN#HS#R<1-9># 

Przykładowa odpowiedź: 
Data operacji: 27.03.2007 8:00 Kwota: 800 Opis: 
czynsz 


