A Push üzenetek beállításának
technikai leírása

2016

Tisztelt Ügyfelünk,
2016. május 24-től a MagNet Bank a bizonyos üzenetküldési formák esetében a hagyományos
SMS küldés mellett lehetőséget biztosít az internetalapú kedvező áron igénybe vehető PUSH
üzenetküldésre is. A lenti tájékoztató csak a szolgáltatás technikai beállításával kapcsolatban
nyújt segítséget, a PUSH üzenetküldés díjait a lakossági és a vállalati hirdetmények, míg a
szolgáltatás részletes leírását a NetBank kézikönyv tartalmazzák.
Mi az a PUSH üzenet?
Egy okos telefonoknál alkalmazott üzenet, értesítés küldési technológia. Az értesítések
fogadásához aktív internet kapcsolat, valamint egy kompatibilis android vagy iOS készülékre
telepített MagNet Mobilbank alkalmazás szükséges.
2016. augusztus 18-tól az alábbi szolgáltatások esetében van lehetőség Push
üzenetküldésre:
 Bejelentkezés értesítés: értesítés a NetBankba történő belépésről
 Kódszó üzenet: A kódszó egy egyszer használatos, tizenkettő karakter
hosszúságú értelmetlen szöveg
 SzámlaInfo értesítés: a szolgáltatás keretében az alábbi tranzakciókról szóló
értesítések állíthatók be: jóváírások, terhelés, csoportos beszedés teljesítése

A Push szolgáltatás igénybevétele / beállítása:
1. Töltse le és telepítse a MagNet applikációt mobil készülékre.
Figyelem! Csak a MagNet Bank oldalán közzétett applikáció használja!
2. Jelentkezzen be a NetBankba
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3. Engedélyezze a telefonjához való hozzáférést.
Netbankon történő beállítás:
1. Lépjen be a „Személyes / MobilBank” alkalmazás menüpontba
2. Kattintson a készülék megnevezésére (amely engedélyezésre vár)
3. Kattintson a „Kijelölt aláírás” gombra, majd egy kódszó megadással
véglegesítse a kívánt beállítást

Figyelem! Az engedélyezés nélkül nem fogja megkapni a PUSH üzeneteket! A „Push üzenet
fogadása” alatt az „Aktív” státusznak kell szerpelnie!
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2. Állítsa be a kívánt szolgáltatást, ahol Push üzenetben szeretne értesítést kapni.
Kódszó üzenet beállítása
Netbankon történő beállítás:
1. Személyes / „Kódszó üzenet” menüpontba lépjen be
2. Kattintson a „Kódszó fogadása Push üzenetben” mellett szereplő „Be” gombra
3. Válassza ki a költségviselő számlát
4. Kattintson a „Módosítások mentése” gombra, majd egy kódszó megadással
véglegesítse a kívánt beállítást
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Bejelentkezés értesítés beállítása
Netbankon történő beállítás:
1. Személyes / „Bejelentkezés értesítése” menüpontba lépjen be
2. Kattintson a „Értesítés Push üzenetben” mellett szereplő „Be” gombra
3. Válassza ki az értesítés típusát
4. Válassza ki a költségviselő számlát
5. Kattintson a „Módosítások mentése” gombra, majd egy kódszó megadással
véglegesítse a kívánt beállítást

Figyelem! A Push értesítés SMS szolgáltatástól függetlenül, vagy azzal párhuzamosan is
igényelhető. A Push üzenet korlátlan számú eszközre kérhető, amelyre feltelepítésre került a
MagNet alkalmazás.
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Tranzakciónkénti értesítés (Számlainfó) beállítása
NetBankon történő beállítás:
1. Személyes / „Tranzakciónkénti értesítés (Számlainfó)” menüpontba lépjen be
2. Kattintson az „Új értesítés létrehozása” gombra
3. A megjelenő ablakban állítsa be az értesítés típusát illetve az azokhoz kapcsolódó limiteket
4. Értesítés módjánál pipálja ki a PUSH chekboxot
5. Pipálja ki a szolgáltatás szabályit elfogadó chekboxot
6. Kattintson a „Mentés” gombra, majd egy kódszó megadással véglegesítse a kívánt
beállítást.
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Figyelem! A Push értesítés SMS szolgáltatástól függetlenül, vagy azzal párhuzamosan is
igényelhető. A PUSH nyelve angol vagy magyar lehet a telefon nyelvi beállításától függően.

Minden egyes újonnan kiosztott jogosultság 3 hónapig érvényes. A jogosultság lejárta azaz 3 hónap után - minden MobilBank alkalmazásnak új regisztrációs folyamatot kell
kezdeményeznie, de erre a MagNet MobilBank alkalmazás majd figyelmezteti Önt.
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