
 

 

www.vub.sk/inbiz 
V prípade záujmu o viac informácií zavolajte  
na 0850 111 717 (v cene miestneho hovoru) 

alebo +421 2 48 555 973 (zo zahraničia)  

 
 
 
INBIZ – TECHNICKÉ 
POŽIADAVKY 
 
  
Dokument poskytuje stručný prehľad systémových a aplikačných predpokladov pre používanie služby InBiz 
 
  

http://www.vub.sk/inbiz


 

 

www.vub.sk/inbiz 
V prípade záujmu o viac informácií zavolajte  
na 0850 111 717 (v cene miestneho hovoru) 

alebo +421 2 48 555 973 (zo zahraničia)  

 

InBiz a OTP Token 
 

Aplikácia InBiz pracuje na báze internetu, t.j. serverová časť je na strane banky, preto je potrebné mať 

počas práce s bankou kontinuálne pripojenie do siete Internet. URL pre InBiz je https://inbiz.vub.sk. 
 
Nasledujúce informácie sú určené pre klientov, ktorí používajú bezpečnostný nástroj OTP Token.  
 
Oficiálne podporované Internetové prehliadače a operačné systémy (vyznačené X): 
 

PREHLIADAČ VERZIA WINDOWS XP WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 
OS X 10.9 

MAVERICKS 
OSX 10.10 
YOSEMITE 

LINUX 
UBUNTU 14.0 

INTERNET 
EXPLORER 

8.0  X      

INTERNET 
EXPLORER 

9.0  X      

INTERNET 
EXPLORER 

10.0  X X X    

INTERNET 
EXPLORER 

11.0  X X X    

FIREFOX 28 a vyšší  X X X X  X 

CHROME 35 a vyšší  X X X X  X 

SAFARI 5.1.7  X X X    

SAFARI 7.0.4     X   

 

 
Ďalšie potrebné aplikačné vybavenie: 

 Adobe Acrobat Reader verzia 9.0 (alebo vyššia) - https://get.adobe.com/sk/reader/  

 WinZip - http://www.winzip.com/win/en/downwz.html  

 Odporúčané rozlíšenie obrazovky: minimálne 1024x768 

 Zabezpečený administrátorský prístup na lokálnych počítačoch počas inštalácie komponentov 

 Pre použitie InBiz OTP Tokenu neexistujú žiadne ďalšie požiadavky 

 

 

InBiz mobile 
Podporované sú mobilné telefóny (smartfóny), ktoré majú nainštalovaný prehliadač internetových stránok (browser) a 

majú zapnuté dátové služby alebo WIFI pripojenie do internetu. Banka neustále pracuje na zlepšovaní svojich 

elektronických služieb, avšak v dôsledku častých aktualizácií prehliadačov internetových stránok alebo operačných 

systémov mobilných zariadení môžu byť niektoré funkcionality mobilnej verzie InBiz dočasne obmedzené. V takomto 

prípade vám v čo najkratšom čase bude poskytnutá aj aktualizácia mobilnej verzie InBiz, pričom zo strany vášho 

mobilného zariadenia nie je potrebná žiadna aktivita. 

Pre InBiz mobile nie je možné použiť bezpečnostný nástroj USB pre elektronický podpis, použiť je možné len InBiz 

OTP Token. 

 

 

http://www.vub.sk/inbiz
https://inbiz.vub.sk/
https://get.adobe.com/sk/reader/
http://www.winzip.com/win/en/downwz.html


 

 

www.vub.sk/inbiz 
V prípade záujmu o viac informácií zavolajte  
na 0850 111 717 (v cene miestneho hovoru) 

alebo +421 2 48 555 973 (zo zahraničia)  

 

InBiz a digitálny podpis (BancaIdentity) 
 

Aplikácie InBiz a BancaIdentity pracujú na báze internetu t.j. serverová časť je na strane banky, preto 

je potrebné mať počas práce s bankou kontinuálne pripojenie do siete Internet: 

1. URL pre InBiz je https://inbiz.vub.sk 

2. URL pre BancaIdentity (správa certifikátov) je https://ca.intesasanpaolo.com  

 
Nasledujúce informácie sú určené pre klientov, ktorí používajú bezpečnostný nástroj USB pre elektronický podpis.  
 
Oficiálne podporované Internetové prehliadače a operačné systémy (vyznačené X): 
 

PREHLIADAČ VERZIA WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS 10 MAC OS LINUX 

INTERNET 
EXPLORER 

11.0 X X X X   

EDGE EDGE    X   

FIREFOX 30 a vyšší X X X X X X 

CHROME 42 a vyšší X X X X X X 

SAFARI 5.1.7 X   
 

  

SAFARI 7.0.4    
 

X  

 
 
 
Ďalšie potrebné aplikačné vybavenie (pre bezpečnostný nástroj USB pre elektronický podpis): 

 Adobe Acrobat Reader verzia 9.0 (alebo vyššia) - https://get.adobe.com/sk/reader/  

 WinZip - http://www.winzip.com/win/en/downwz.html  

 JRE (JAVA Runtime Environment) verzia 1.7.0 alebo vyššia - https://java.com/en/download/  

 Odporúčané rozlíšenie obrazovky: minimálne 1024x768 

 Zabezpečený administrátorský prístup na lokálnych počítačoch počas inštalácie komponentov 

 Pokiaľ je pre prístup k internetu využívaný proxy server, je nutné zabezpečiť, aby v exclusion zozname 

bolo uvedené hostname ‘pknet2.intesasanpaolo.com’ 

 Neblokovaný USB 2.0 port (alebo vyšší) 

 

Pre korektné spúšťanie JWS (Java Web Start) pre BancaIdentity/InBiz je nutné vykonať nasledovné kroky: 

1) Nainštalovať JRE (Java Runtime Environment) od verzie 1.7.0 alebo vyššej. 

2) Povoliť spúšťanie Java Appletov v internetovom prehliadači. 

3) Zmeniť konfiguráciu pre spustenie Java appletov v nasledujúcich oblastiach: 

 Trusted sites - V prehliadači odporúčame pridať do Trusted sites kvôli rôznym bezpečnostným obmedzeniam v rámci 

internej siete stránky https://inbiz.vub.sk a https://ca.intesasanpaolo.com, 

 Rozpoznanie digitálneho podpisu (USB kľúča) - V prípade ak je kľúč v počítači aktívny (svieti) ale Java Applet ho 

nerozpozná, je nutné nainštalovať ovládač pre správu kľúčov po prihlásení na stránku https://ca.intesasanpaolo.com. 

 V Java Control Paneli v Settings odporúčame zaškrtnúť Keep temporary files on my computer. 
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