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Кориснички интерфејс 
 

Карактеристики на корисничкиот интерфејс: 
 

 флексибилен распоред на податоци, 

 едноставност, 

 брзо преземање на потребните информации, 

 интуитивно преминување од една на друга функционалност. 

За таа цел, на врвот на страницата е поставено главното мени, а на централно место во 
апликацијата е поставена работната форма, групирана во функционални целини. 

 

 

Интерфејсот на апликацијата е одреден и од следните карактеристики на апликацијата: 
 

Автоматска персонализација на апликацијата – автоматската персонализација на апликацијата 
се применува во зависност од типот на сметки во профилот на корисникот. По успешната најава 
на апликацијата, понудените опции во главното мени зависат од типот на сметки што се 
регистрирани за работа во електронска банка. 
На пример, доколку немате сметки за кредит во својот профил, во главното мени нема да го има 
подменито „Кредити“ и нема да имате пристап до ниедна опција поврзана со ова мени. 

 

Лична персонализација – апликацијата има преддефиниран дизајн, но додадената опција за 
лична персонализација на апликацијата овозможува функционалните блокови да се постават 
согласно вашите потреби. 

 
Секој корисник може да направи свој (личен) распоред на функционалните блокови низ целата 
апликација преку нивно поместување од една работна површина кон почетната форма „Моја 

страница“ – едноставно со избирање на иконата  
 

Исто така, иницијалниот распоред на функционалните блокови може да се разместува, 
едноставно, со влечење на блоковите низ страницата. 
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Приказ од промена на распоред на функционални блокови: 
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Податоци во реално време 

Преку копчето  – „Освежи“, се прави освежување на информациите за одредена група сметки 
или за одреден тип на информации. 

 

 

 

 
 

Онлајн-помош 
За разлика од постоечката верзија на апликацијата, каде што има едно интегрално упатство за 
работа, во новата платформа е поставено упатство на секој и за секој функционален блок. 

До упатството се пристапува со клик на иконата   поставена на врвот од секоја функционална 
целина. 

 
 

Критериуми за пребарување и филтрирање 
Сите форми што прикажуваат некаква информација имаат можност за пребарување и филтрирање 
на податоците, што ви дава дополнителна можност лесно да стигнете до саканите податоци. 

 
 

Графички приказ 
Работењето со вашите сметки може да го следите и преку графички приказ – за оваа опција 

кликнете на иконата . 

 

 

 

 

ОСВЕЖИ 

mailto:obinfo@ob.com.mk
http://www.ohridskabanka.mk/
mailto:obsgnetsupport@ob.com.mk


Охридска банка АД Скопје 

Орце Николов 54 

1000 Скопје, Македонијa 

Тел:   +389 (0)2 3 167 600 

Факс: +389 (0)2 3 117 164 

e-mail: obinfo@ob.com.mk 

www.ohridskabanka.mk 

Поддршка за електронско банкарство 

Тел: +389 (0)46 261 000 

Тел:   +389 (0)46 206 658 

obsgnetsupport@ob.com.mk 

               
  

 

 
 

Виртуелен финансиски советник 

 
Функционалностите на овој модул се дадени во менито „Финансии“. 
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Новиот модул ќе ви овозможи: 
 

 детална евиденција во водењето на вашите финансии; 

 мониторирање на трошоците; 

 планирање на финансиите преку поставување цели за трошење или штедење 
 
 

Модулот содржи три категории на услуги: 
 

 „Анализа на потрошувачката“, 

 „Мои цели“, 

 „Мој буџет“. 

 

Aнализа на потрошувачката 
 

„Анализа на потрошувачката“ се состои од три функциски дела: 

 Избор на сметка 

 Класификација и графички приказ 

 Правила 

 
Анализата на потрошувачката може да се изврши само на вашата денарска трансакциска сметка 
или депозит по видување. Со помош на оваа услуга ќе имате детален приказ на направените 
трансакции за одреден период. Анализата на потрошувачката ги прикажува направените 
трансакции по категории и поткатегории давајќи јасна слика за сите ваши трансакции. 
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Избор на сметка 

 
Со влегувањето на полето за сметка, се врши избор на саканата сметка. 
Првата сметка од листата е автоматски избрана. Доколку сакате, може да одберете која било друга 
сметка од сметките за кои сте овластени во електронското банкарство. 

 

 
 

Класификација и графички приказ 
 
 

Во ова подмени, графички се прикажуваат сите ваши трошоци. Преддефинирано се прикажуваат 
исплатите од последниот месец. Периодот, како и типот на трансакција може да се променат 
согласно информацијата што ви е потребна. Откако ќе го изберете саканиот период/тип на 
трансакција, притиснете на копчето „Прикажи“. 

 
Понудени се следните типови на графички приказ: 
 

 Пита (кружен) 

 Вертикален графикон 

 Хоризонтален графикон 

 
 Категоризацијата на трансакциите се прави на две нивоа: 
 

 основните категории – на пример, категорија „Режиски трошоци“; 

 поткатегории коишто подетално го дефинираат трошокот во самата категорија, на пример 
трошок за струја, мобилен, греење, за вода... 

 
Категориите што се поставени од страна на банката не може да се избришат/променат од менито. 
Категориите и поткатегориите на трошоци се избираат од паѓачкото мени дадено на сликата лево. 
 
Нови персонализирани категории и поткатегории може да бидат вметнати согласно вашите 
потреби преку полињата „Додај категорија“ и „Додај поткатегорија“. 
 

Доколку сакате да избришете или да измените некоја категорија или поткатегорија, тоа можете да 

го направите на иконата за бришење . 

 . 
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Преку опцијата     имате можност една трансакција да ја поделите на повеќе различни износи 
коишто може да бидат поделени во различни поткатегории. Тоа се извршува преку следната 
форма: 
 

 
 

 
Во полето во десниот горен агол, даден е износот на трансакцијата што сакате да се подели на 
поткатегории. Го избирате износот што сакате да биде распределен на посебна категорија, по што 
ја избирате категоријата каде што ќе биде распределен овој износ, а потоа тој треба да се појави 
во распоредени износи. 

Доколку сакате да избришете погрешно распределен износ, тоа се прави со избирање на иконата 
. 

Распределените трансакции ќе се појават како поединечни согласно поделените износи, и покрај 

нив ќе стои иконата  . 

Графичкиот приказ покажува како се распределени категориите, односно се прави анализа по 
категории. 
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Со избор на конкретна категорија од графиконот, се отвора прегледот на поткатегориите. 
 

 

На графиконот што е даден подолу е прикажана категоријата „Храна“, при што се дадени сите 
детали за потрошувачката во наведената категорија. Со изборот на преглед на посебна категорија, 
автоматски се менува и графичкиот приказ. 
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Категоризацијата и графиконот може да се менуваат со влегување во категоријата што сакаме да 
ја исфрлиме од графиконот. 

Пример, на следната слика е прикажана анализа во која е отфрлена категоријата 
„Недефинирано“. 
 

 

 

 
Правила 
 

Оваа функционалност ви овозможува да креирате сопствени правила, кои ќе прават автоматска 
категоризација на трансакциите. Креираните правила ќе ги опфатат само настаните што се во 
статус недефинирано. 

 
Формата изгледа како на следната слика:  
 

 

 
 
Со избирање на опцијата „Ново правило“ или опцијата за измена којашто стои покрај самото 

правило, се отвора формата: 

 

 
 
Прво се внесува називот на правилото, се избираат сметки за кои ќе важи правилото, тип на 
трансакцијата, како и категорија од листата со категории. 

 

Во долниот дел се избираат условите согласно кои една трансакција ќе биде препознаена. 
 Условот се однесува на полето ОПИС од трансакцијата. Се избира меѓу опцијата „Содржи“ и „Не 
содржи“ и на крајот се внесува дел од зборот според кој се прави филтрирање. Корисникот може 
да додаде и дополнителен услов, со внесување додатна вредност „и/или“ во вториот ред. 
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Штом ќе се креира правилото, тоа веднаш се применува, што значи дека се освежуваат 
графичкиот приказ и листата на трансакции во склад со параметрите од правилото. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мои цели 

 
Уште еден начин да се контролираат трошоците и да ја следите вашата финансиска состојба е 
поставувањето цели. Целите се планирање на буџетот на подолг период. 

 

Следејќи ја состојбата на сметката, виртуелниот советник процентуално прикажува до каде е 
стигната реализацијата на поставената цел. 

 

Страницата „Мои цели“ се состои од еден функционален блок. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целта се додава со клик на копчето  „Нова цел“    , и притоа се отвора следната 
форма: 
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Овој модул ви овозможува да креирате нова цел, која вие треба да ја внесете. Потребно е да се 
внесат следните податоци: 
o Назив на целта; 

o Износ за да се реализира потребната цел; 

o Валута – се избира валута од паѓачкото мени. Во листата на валути се понудени сите  

валути за кои имате отворено сметки. Преддефинираниот избор на валута е EUR (евра); 

o Планиран датум за исполнување на целта. Датумот мора да биде по тековниот датум; 

o Важност за исполнување на посакуваната цел искажана во проценти; 

o Сметка – откако ќе се одбере валутата, се прикажуваат сметките во таа валута. Од листата 

на сметки треба да се одбере барем една сметка преку која ќе се следи реализирањето на 

целта. Сметката се избира со влегување во полето дадено пред сметката. 
 

Со одбирање на опцијата „Потврди“, се потврдува и се снима целта. 

 
Сите креирани цели се појавуваат во формата „Мои цели“. Во овој блок се поставени сите цели 
групирани според валута. 

 
 
 
 
 
 
 

Достапни податоци на оваа форма се: 
o Статус на целта; 

o Датум на креирање – датумот кога е поставена целта; 

o Датум за целта; 

o Процент на оствареност на целта. 
 

Доколку сакате да го промените приоритетот на целта, тоа можете да го направите преку  

иконата    . 

 

Планирање на буџетот 
 

Модулот „Виртуелен советник“ овозможува и планирање на месечен буџет. 
 

Преку виртуелниот советник се дефинираат квантитативни месечни цели и на тој начин се 
планираат трошоците според категории за месеците што доаѓаат. 
Оваа опција дава реална слика на планираните и реализираните цели на месечно ниво. 
Планираните приливи и одливи се споредуваат со реализираните трансакции во банката на 
месечно ниво. 
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Вие ќе можете да ја следните промената на состојбата по категории, да имате увид во сумата што 
можете да ја потрошите за одредена категорија и да знаете за која категорија вашите трошоци го 
надминуваат лимитот. 
На оваа страница се наоѓа календар со помош на кој ќе можете, со селектирање на некој од 
претходните месеци, да имате увид на планираните и реализираните цели за претходниот период. 

 

Оваа опција се состои од 3 функционални блокови: 
 

 Реализирана состојба, 

 Планирани приливи и планирани трошоци, 

 Календар. 
 

Реализирана состојба 

 
Овој дел од електронското банкарство дава реален приказ на приливите и трошоците во одреден 
месец за избраната сметка. Изборот на сметка се прави од листата на сметки во која се дадени 
сите сметки за кои сте овластени за работа преку електронското банкарство. 

 

 
 
 

Доколку се избере опцијата   , се овозможува преглед и споредба на планираниот и 
реализираниот буџет. 
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Планирани приливи и трошоци 

 
Планирани приходи се приходите што ги очекувате во наредниот период. Слично, очекувани 
трошоци се трошоци што ги очекувате во наредниот период. 
 Планираните приливи и трошоци ги внесува корисникот. 

 

Планираните приходи и планираните трошоци се сместени во посебни блокови. 

 

 
 
 

Со избирање на опцијата „Додај прилив“ или „Промени“, се отвора нова форма преку која се 
внесува планираниот нов прилив, како и планираниот период во кој тој прилив треба да пристигне 
на сметката. Доколку планираниот прилив се повторува, се избира месечно или во текот на 
годината. 
 

 
 

 
Додавањето планирани трошоци се прави на сличен начин, се додава назив, износ и период на 
планираниот трошок. 
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Календар 

 
Третиот функционален блок на оваа страница е календар во кој се внесени сите очекувани 
трошоци и приливи, обележани со црвена или со сина икона соодветно: 

 

 
Доколку застанете со курсорот на одреден прилив/трошок од календарот, се прикажуваат детали 
за соодветниот прилив/трошок. 
Додавање на планирани приливи или трошоци може да се направи и преку календарот. Кога со 

курсорот ќе поминеме на ден од календарот, се појавува икона    . Со клик на оваа икона, се 
отвора формата за внесување на планираниот прилив и трошок. 
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