Ghidul de conectare la sistemul VB24 Business
Cum să vă conectaţi la sistem?
.

1. În cazul în care deţinem certificate de semnătură electronică deschidem
browserul Internet Explorer şi accesaţi site-ul www.victoriabank.md sau
www.vb.md .
După ce a fost accesat linkul pentru sistemul VB24 Business, selectăm
certificatul. Ca rezultat va apărea o fereastră ca în imaginea de mai jos.

Pentru a intra în sistem e necesar să realizaţi următorii paşi:
a) selectaţi limba pentru interfaţa programului din lista ”Alege limba”.
*Sistemul memorează ultima setare a limbii de comunicare. În cazul în
care doriţi să salvaţi login-ul şi limba de comunicare - bifaţi celula
marcată cu denumirea „Reţine”. Sistemul va memora ultimul login
introdus.
b) întroduceţi identificatorul clientului (loginul şi parola Dvs.) de acces,
indicate în plicul primit de la Bancă odată cu semnarea contractului de
deservire bancară la distanţă.
*Login-ul utilizatorului se introduce în celula marcată cu denumirea
„Nume utilizator”. Parola utilizatorului se introduce în celula marcată cu
denumirea „Parola”. Parola trebuie introdusă exact aşa cum apare ea
indicată în plicul eliberat de Bancă. (plicul trebuie păstrat).

După lansarea butonului „Loghează” va apărea următoarea imagine de
așteptare:

Dacă totul a fost introdus corect în câteva secunde după accesarea
butonului se va deschide pagina principală VB24 Business.
2. În alt caz în care nu dețineți certificate de semnătura electronică
deschideți orice alt browser, şi accesaţi site-ul www.victoriabank.md sau
www.vb.md ; După ce a fost accesat linkul pentru sistemul VB24
Business, ca rezultat va apărea fereastra unde se va introduce loginul și
parola utilizatorului.
Ulterior, pe telefonul mobil va apărea următorul mesaj:

renunțați logarea în VB24 Business cu semnătura
mobilă.

această acțiune denotă că doriți să confirmați
identitatea proprie printr-un cod știut doar de Dvs., definit la semnarea
contractului pentru semnătura mobilă cu operatorul de telefonie mobilă
ales (Moldcell, Orange), după cum este indicat mai jos.

Dacă totul a fost introdus corect în câteva secunde după accesarea
butonului se va deschide pagina principală VB24 Business.

Cum asigurăm securitatea în sistem?
Cu scopul asigurării securităţii la prima identificare cu parola indicată din plic
după activarea tastei “Loghează” sistemul propune să substituiţi parola:

Introduceți în celula marcată cu denumirea „Parola veche” – parola din plic al
utilizatorului selectat. În celula “Parola nouă” – indicaţi parola Dvs. nouă şi
confirmaţi-o repetat în celula marcată cu denumirea “Confirmaţi noua parolă”.
Parola nouă a utilizatorului trebuie să conţină minim 8 caractere, dintre care
obligatoriu litere mari, mici si cifre;

După introducerea parolei vechi/noi şi confirmarea parolei noi, tastaţi
butonul “Schimbă Parola”.
În cazul când deţineţi semnătura electronică după ce aţi întrodus parola
veche şi nouă şi aţi confirmat-o, ulterior pe telefonul mobil va apărea un
mesaj pe care confirmaţi identitatea proprie printr-un cod știut doar de Dvs,
definit la semnarea contractului pentru semnătura mobilă.
Dacă parolele au fost introduse corect sistemul vă va afişa interfaţa de
lucru în sistem:

Atenţie:
a) În cazul introducerii greşite a parolei şi/sau a login-ului sistemul vă va
înştiinţa şi nu vă va permite accesul în sistem. De asemenea, nu veţi avea
acces la sistem în cazul în care Dvs. sunteţi blocat de administratorul
Băncii în temeiul contractului privind deservirea bancară la distanţă;

b) Atunci când veţi introduce greşit parola de 5 ori consecutiv sistemul va
bloca în mod automat accesul de intrare în sistem. Deblocarea se va produce
în conformitate cu condiţiile Contractului privind deservirea bancară la
distanţă.
c) Important este să selectaţi limba de comunicare înainte de a introduce
Login-ul şi parola.
d) Sistemul nu acceptă parola pe care aţi deţinut-o anterior.
e) Pentru asigurarea securității informaţionale parola trebuie modificată o dată
la trei luni (sistemul va afişa în mod automat când vă expira termenul de
utilizare).
f) Evitaţi parole care conţin date calculabile (data naşterii, numele şi/sau
prenumele Dvs., şiruri repetate de cifre sau litere, evitaţi cuvântul „parola”,
„password” sau alte cuvinte similare).

