Extras Electronic
Ghid utilizare
Clienții abonați la serviciul de Extras Electronic primesc zilnic informația referitoare la rulajele pe
conturile sale bancare. Extrasele sunt primite sub forma unei scrisori electronice(E-MAIL). Pentru a proteja
informația din extrasul electronic și pentru ai micșora dimensiunea, el este comprimat într-o arhivă de tip
ZIP și protejat cu parolă. Arhiva respectivă este atașată la scrisoare electronică primită de la bancă. Pentru
vizualizarea extraselor este nevoie să fie instalată o aplicație care permite deschiderea arhivelor(sistemul de
operare Windows permite din start) și a unui vizualizator de fișiere PDF(ca exemplu Acrobat Reader).
Aplicațiile prezentate în instrucțiune pot fi descărcate liber, sunt gratuite și nu poartă un caracter obligatoriu
pentru instalare. Există și alte aplicații care realizează funcțional similar pentru care puteți opta.
1. Vizualizarea pe calculator
Deoarece nu toate serverele poștale permit vizualizarea conținutului arhivelor criptate, atașamentul cu
extras se recomanda de a fi salvat pe calculatorul local.

Pe calculator arhiva va putea fi deschisa cu managerul de fișiere Windows(duble-click pe arhivă) sau orice alt
program destinat pentru lucrul cu fișiere comprimate. Pentru a evita introducerea repetată a parolei pentru
vizualizarea conținutului arhivei se recomandă despachetarea arhivei(click cu butonul drept pe arhivă și
selectarea opțiunii de despachetare) sau utilizarea unui manager de arhive care permite păstrarea parolei
pe perioada sesiunii curente, ca de exemplu 7-Zip (http://7-zip.org). Fișierele prezente în arhiva pot fi
deschise pentru vizualizare făcând duble-click pe ele.

2. Vizualizarea pe sisteme Android
Pentru vizualizarea extraselor pe sisteme de operare Android este necesar de asigurat că sunt instalate
aplicații pentru deschiderea arhivelor protejate și a fișierelor de tip PDF. Ca aplicație care permite
deschiderea arhivelor și vizualizarea extraselor poate servi ZArchiver (poate fi găsită în Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zarchiver ).

Pentru a deschide extrasul se tastează pe arhiva din scrisoare și se ține tastat până la apariția meniului care
solicită selectarea aplicației pentru deschiderea atașamentului, din care se va alege aplicația instalată cu
care doriți sa deschideți arhiva.

La încercarea de vizualizare a extrasului din arhiva deschisă va fi necesar de introdus parola setată la bancă.

Dacă parola va corespunde pe ecran va fi afișat extrasul electronic.

3. Vizualizarea IOS
Pentru vizualizarea extraselor pe sisteme de operare IOS (iPhone/iPad) este necesar de asigurat că sunt
instalate aplicații pentru deschiderea arhivelor protejate și a fișierelor de tip PDF. Ca aplicație care permite
deschiderea arhivelor și vizualizarea extraselor poate servi WinZip (poate fi găsită în App Store
https://itunes.apple.com/us/app/winzip-1-zip-unzip-tool/id500637987?mt=8 ).

Pentru a deschide extrasul se tastează pe arhiva din scrisoare și se ține tastat până la apariția meniului care
solicită selectarea aplicației pentru deschiderea atașamentului, din care se va alege aplicația instalată cu
care doriți sa deschideți arhiva.

La încercarea de vizualizare a extrasului din arhiva deschisă va fi necesar de introdus parola setată la bancă.

Dacă parola va corespunde pe ecran va fi afișat extrasul electronic.

