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Pierwsze kroki w systemie ING BusinessOnLine

KROK 1 – instalacja sterowników
Po włoŜeniu płyty CD z pakietem instalacyjnym do napędu CD-ROM naleŜy wybrać opcję
z menu „Rozpoczęcie pracy z systemem”.

3

W kolejnym oknie naleŜy wybrać aplikację pakietu instalacyjnego dedykowanego dla
odpowiedniego sytemu operacyjnego, z którego korzysta UŜytkownik. Wybór opcji
„Uruchom” spowoduje włączenie instalatora.

a) w czasie instalacji oprogramowania zalecane jest zamknięcie wszystkich programów,
które mogą wpłynąć na działanie komputera. Następnie naleŜy wybrać opcję „Dalej”
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b) W kolejnym oknie naleŜy zapoznać się z prawami autorskimi oprogramowania
COMARCH, zaakceptować warunki licencyjne i wybrać opcję „Dalej”

c) Następnie naleŜy zainstalować komponenty, które są odpowiedzialne za prawidłowe
działanie programu
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d) Po zakończonej instalacji zaleca się ponowne uruchomienie komputera. Po wybraniu
opcji „Zakończ” komputer uruchomi się ponownie

6

Sterowniki dostępne są równieŜ na stronie
www.ingbank.pl/ing-businessonline/wsparcie/sterowniki.

Oprogramowanie dostępne jest dla systemów operacyjnych Linux oraz Windows
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KROK 2 – generowanie certyfikatu
Klient otrzymuje pakiet startowy, w skład którego wchodzą:
•
płyta CD, pozwalająca uŜytkownikowi krok po kroku zainstalować oprogramowanie
niezbędne do korzystania z systemu ING BusinessOnLine,
•
karta kryptograficzna do podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem lub eToken,
•
etui oraz smycz, pozwalające na wygodne korzystanie z karty
oraz Login startowy (8 znaków) i Hasło startowe (16 znaków).
Uwaga! Login startowy oraz Hasło startowe dostarczone przez kuriera waŜne są 30 dni od
daty wygenerowania widocznej na kopertach!
Login startowy oraz Hasło startowe dostarczone za pomocą SMS oraz e-mail waŜne są 5 dni!
Jeśli ten termin upłynął, naleŜy złoŜyć wniosek papierowy lub elektroniczny.
Papierowy wniosek o odblokowanie uŜytkownika dostępny jest na stronie
www.ingbank.pl/ing-businessonline w zakładce Dokumenty/Wnioski.
Elektroniczny wniosek o wydanie loginu i hasła startowego / wydanie UŜytkownikowi nośnika
certyfikatu dostępny jest w systemie ING BusinessOnLine w zakładce Wnioski/Nowy wniosek.
MoŜe go złoŜyć UŜytkownik, który ma juŜ dostęp do systemu i posiada odpowiednie
uprawnienia.
Przed rozpoczęciem generowania certyfikatu naleŜy umieścić eToken lub kartę z czytnikiem
w porcie USB, następnie naleŜy udać się na stronę www.ingbank.pl/ing-businessonline
wybrać opcję Generowanie certyfikatu i wprowadzić Login startowy i Hasło startowe
(wielkość liter ma znaczenie) oraz wybrać opcję Zaloguj.
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a) W oknie, które się pojawi, proszę wybrać opcję „Generuj certyfikat”

b) Po wybraniu opcji „Generuj certyfikat” system poprosi UŜytkownika o ustalenie
i powtórzenie hasła (kodu PIN) do nośnika certyfikatu
Uwaga! Hasło (kod PIN) powinno mieć długość od 8 do 16 znaków, przy czym musi zawierać
przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę

c) W kolejnych oknach naleŜy podać hasło (PIN) ponownie – za kaŜdym razem naleŜy
podać to samo hasło. Na zakończenie pojawi się na stronie informacja o tym, iŜ proces
generowania certyfikatu zakończył się powodzeniem i Ŝe naleŜy certyfikat aktywować

d) Proces generowania certyfikatu kończy się wyświetleniem
odpowiedniego komunikatu, przy którym naleŜy wybrać opcję OK.
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przez

system

KROK 3 – aktywacja certyfikatu
W celu aktywacji certyfikatu naleŜy skontaktować się z HELP- LINE pod numerami
telefonów 801 601 607 (opcja 2) lub 32 357 00 24.
Uwaga! Certyfikat moŜe być aktywowany jedynie przez jego właściciela

KROK 4 – logowanie do systemu
Po aktywowaniu certyfikatu moŜna juŜ zalogować się do systemu. W tym celu naleŜy udać
się na stronę główną www.ingbank.pl/ing-businessonline i wybrać opcję Wejście –
eToken/karta w sekcji Logowanie.

Na ekranie pojawi się informacja z prośba o wybranie certyfikatu.

Po wybraniu opcji OK naleŜy wprowadzić ustalone przez uŜytkownika hasło (PIN)
i ponownie wybrać opcję OK.
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Na kolejnym ekranie naleŜy wybrać opcję Podpisz i jeszcze raz podać hasło

W przypadku pytań lub wątpliwości naleŜy kontaktować się ze wsparciem aplikacji ING
BusinessOnLine pod numerami telefonów: 801 601 607 (opcja 2) lub 32 357 00 24.
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