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Základní informace o aplikacích:

Funkcionalita InBiz4VUB InBiz International MultiCash

CÍLOVÝ KLIENT Společnosti, které potřebují ovládat 
účty v reálném čase v následujících 
zemích – CZ, SK, PL, HU. 
Není nutná instalace softwaru. 

Společnosti, které potřebují ovládat 
účty v reálném čase v zemích, kde 
je přítomna skupina Intesa Sanpaolo. 
Není nutná instalace softwaru.

Společnosti, které potřebují propojit 
účty vedené ve více bankách do 
jedné platformy. MultiCash platforma 
není online (real time), je reaktivní. 
Je nutná instalace softwaru.

DOSTUPNOST VÚB webová platforma obsluhující 
zejména účty VÚB Group s možností 
napojení účtů třetích bank přes 
SWIFT.

Webová platforma skupiny Intesa 
Sanpaolo umožňující obsluhu účtů 
v této skupině s možností napojení 
účtů třetích bank přes SWIFT.

Multibankovní e-bankingová 
platforma umožňující také ovládání 
účtů jiných bank, pokud mají smlouvu 
s poskytovatelem služby.

SPOLUPODEPISOVÁNÍ 
PŘEVODNÍCH PŘÍKAZŮ

Libovolný počet Schvalovatelů 
plateb bez ohledu na časový nebo 
geografický prostor.

Libovolný počet Schvalovatelů 
plateb bez ohledu na časový nebo 
geografický prostor.

Je možné nastavit uživatele do skupin 
a nastavit podpis transakcí 1 nebo 2 
osobami.

PLATEBNÍ LIMITY Limit na platbu. Limit na platbu. Limit na platbu nebo uživatele a den.

BEZPEČNOST OTP token. OTP token, USB klíč. Přihlašovací jméno, heslo + 
elektronický podpis (certifikát) 
pro autorizaci plateb.

ROLE UŽIVATELŮ Možnost rozdělení rolí na Zadavatele, 
Schvalovatele a Odesílatele.

Možnost rozdělení rolí na 
Administrátora, Konfigurátora 
a Operátora. Nastavení rolí 
Administrátorem přímo v aplikaci.

Možnost rozdělení rolí na Zadavatele 
a Schvalovatele/Odesílatele.

IMPORT SEPA PLATEB Podporovaný import v XML  
ISO PAIN.001 formátu.

Podporovaný import v XML  
ISO PAIN.001 formátu.

Podporovaný import v XML  
ISO PAIN.001 formátu.

IMPORT Non-SEPA PLATEB Podporované formáty jsou CFA, 
PAIN.001, Swift MT101.

Podporované formáty jsou CFA, 
PAIN.001, Swift MT101.

Podporovaný import v SKA formátu.

IMPORT SEPA INKAS Podporovaný import v XML  
ISO PAIN.008 formátu.

Podporovaný import v XML  
ISO PAIN.008 formátu.

Podporovaný import v XML  
ISO PAIN.008 formátu.

INTRADAY INFORMACE Ano, online real-time. Ano, online real-time. Ano, MT942 formát.

DATOVÉ VÝPISY MT940. MT940. MT940.

MOBILNÍ APLIKACE Ano, aplikace s vybranými 
funkcionalitami  
(včetně spolupodepisování).

Ne. Ne.

PODPORA INKAS CZ i SEPA inkasa:
Příkazy k úhradě – vyšlá inkasa.

CZ i SEPA inkasa:
Příkazy k úhradě – vyšlá inkasa.

CZ i SEPA inkasa:
Příkazy k úhradě – vyšlá inkasa.

PODPORA Podpora pro klienty na dedikované 
telefonické lince.

Podpora pro klienty na dedikované 
telefonické lince v angličtině.

Podpora pro klienty na dedikované 
telefonické lince.

JAZYK UŽIVATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ

Slovenština nebo angličtina. Angličtina nebo italština. Čeština, angličtina, němčina.

MOŽNOSTI VÝVOJE Ano, jedná sa o aplikaci vlastněnou 
VÚB banka, a.s., Intesa Sanpaolo 
Group. Na základě požadavků klientů 
a vzniku nových produktů je možné 
aplikaci inovovat a rozšiřovat nabídku 
služeb.

Ano, jedná sa o aplikaci vlastněnou 
skupinou Intesa Sanpaolo. Na základě 
požadavků klientů a vzniku nových 
produktů je možné aplikaci inovovat 
a rozšiřovat nabídku služeb.

Jedná se o modulární aplikaci třetí 
strany, společnosti Omikron. VÚB 
banka podporuje jen licencované 
funkcionality. Vlastní rozvoj a vývoj 
na základě požadavků klientů není 
možný.

VŠECHNO, CO JE MOŽNÉ


