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1 WSTĘP
Instrukcja ProStream jest materiałem pomocniczym dla użytkowników ProStream. Jego celem jest ułatwienie 
użytkownikom pracy i nawigacji po ProStream oraz poinformowanie ich, jak bezpiecznie używać ProStream.
W razie problemów skorzystaj z infolinii dla klientów 800 800 601.
Jeśli masz sugestie, propozycje lub uwagi, skorzystaj z adresu e-mail info@prostream.com.

 
2 DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W DOKUMENCIE
RK/RU . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachunek Klienta/Rachunek Użytkownika
Administrator . . . . . . . . . . . Osoba, która nadaje uprawnienia innym Użytkownikom
Klient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osoba reprezentatywna rejestrująca konto na platformie Prostream
Użytkownik. . . . . . . . . . . . . . Osoba korzystająca z platformy Prostream (może to być też Klient)
Umowa Ramowa . . . . . . . . Dokument podpisywany przez Klienta i usługodawcę warunkujący możliwość 
korzystania z platformy ProStream

 
3 ZALECANE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
Dla niezawodnego działania aplikacji ProStream zalecane jest następujące minimum techniczne:

Przeglądarka
• Microsoft EdgeHTML 12+
• Chrome 49+
• Firefox 37+
• Opera 37+
• Safari 9+
• Internet Explorer 11+ 

Rozdzielczość podstawowa
• od 1024 x 768 px

Kolory
• (średni) 16-bitowy
 

4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYWANIA APLIKACJI PROSTREAM
Drogi Kliencie, poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie listę najczęstszych zagrożeń, na które powinieneś uważać 
korzystając z aplikacji ProStream.

KOMUNIKACJA
Nigdy nie wymagamy wysyłania kodów PIN, haseł i numerów identyfikacyjnych klienta.
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LOGOWANIE
Ściśle przestrzegaj zasady - nigdy nie ujawniaj nikomu swoich danych logowania . Dane te muszą być unikalne 
i dlatego nie należy ich używać w innych przypadkach, np. takich jak dostęp do sieci społecznościowych. Nie 
zapisuj ich w formie otwartej w notatkach itp.
Nie twórz swoich haseł z nazwisk, numerów telefonów, dat urodzenia i regularnie je zmieniaj. Sposób zmiany 
hasła opisano w podrozdziale 6.10. „Zmiana hasła“.

PHISHING
Uważaj na możliwe niewłaściwe użycie aplikacji ProStream za pośrednictwem sieci społecznościowej, gdyż  
przestępcy próbują wyłudzić za jej pośrednictwem kody autoryzacyjne.
Pamiętaj, żeby nie reagować na te prośby i nigdy nie przekazywać nikomu autoryzacyjnych kodów SMS. 
Jeśli jednak już to zrobiłeś, zalecamy natychmiastowy kontakt z naszą bezpłatną infolinią. 

FAŁSZYWE STRONY
Przed zalogowaniem upewnij się, że jesteś na stronie aplikacji https://prostream.pl lub https://online.prostream.com.
W przeciwnym razie skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią.

 
5 DOSTĘP DO APLIKACJI PROSTREAM
Aby uruchomić aplikację ProStream możesz skorzystać z adresu https://prostream.pl, lub https://online.prostream.com.

5.1 Rejestracja - utworzenie konta ProStream
Zanim będziesz mógł się zalogować, musisz dokonać prostej rejestracji:
1. https://online.prostream.com
2. Wybierz utwórz konto ProStream.
3. Podaj numer dokumentu tożsamości (np. numer dowodu osobistego, paszportu,…), który podałeś w zawartej 

Umowie Ramowej oraz adres e-mail.
4. Wybierz nazwę użytkownika, której nie można już zmienić (minimum 8 znaków bez spacji, znaków 

diakrytycznych i znaków specjalnych).
5. Wybierz hasło użytkownika (2x) (minimum 8 znaków, co najmniej 1 wielka litera i cyfra).
6. Wybierz domyślnego klienta/użytkownika - przynajmniej jednego z menu.
7. Zaznacz, że zgadzasz się z Warunkami korzystania z witryny.
8. Autoryzacja za pomocą kodu SMS (SMS przyjdzie na numer, który podałeś w Umowie Ramowej )
9. Następnie otrzymasz e-mail weryfikacyjny, w który trzeba kliknąć (e-mail jest ważny 24 h).
 

Rysunek1 Pierwszy krok rejestracji
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5.2 Logowanie do aplikacji

Aby się zalogować, użyj danych z poprzedniego kroku:                                                                          
a) Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.                                                                                 
b) Zweryfikuj za pomocą kodu SMS, który będzie przychodził do Ciebie przy każdym logowaniu.

 

Rysunek2 Logowanie do aplikacji z autoryzacją

c) Wchodząc po raz pierwszy do aplikacji, aktywuj danego klienta, a po aktywacji będziesz mieć przegląd 
wszystkich działań klienta/użytkownika. 

Rysunek3 Przykład dezaktywowanego klienta/użytkownika przed samą aktywacją i po niej

5.3 Przełączanie widoku dla większej ilości firm

Jeśli masz więcej firm z usługą ProStream, po każdym logowaniu będziesz wybierać dla której z nich chcesz 
działać. Jako użytkownik masz jedno konto, z którego kontrolujesz wykonane operacje i dokonujesz wyboru 
firmy. Użycie szarego kółka po prawej stronie górnego paska, uruchomi przegląd wszystkich aktywnych 
i dezaktywowanych firm z możliwością wyboru jednej z nich.

5.4 Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania, najpierw spróbuj znaleźć odpowiedzi w pomocy ProStream, którą można znaleźć w prawym 
górnym rogu każdej sekcji. Skorzystaj z wyszukiwarki, która odnajdzie wpisane słowo lub frazę w niektórych 
z najczęściej zadawanych przez klientów pytań, jeśli pomoc je zawiera. Jeżeli ta forma Ci nie pomoże, w każdej chwili 
możesz skorzystać z infolinii 800 800 601 lub e-mail info@prostream.com.
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Rysunek4 Lokalizacja pomocy i przycisków do przełączania między klientami

 
6 PRACA W PROSTREAM

6.1 Strona główna

Po pomyślnym zalogowaniu i wyborze klienta zostaniesz przekierowany na stronę główną, gdzie wyświetlany 
jest widok ogólny - widok 3 RK posortowanych według sald i kilku ostatnich zrealizowanych transakcji. Po lewej 
stronie znajduje się menu z sekcjami - Rachunki, Wymiany, Płatności, Szablony, Historia Transakcji, Wyciągi 
i Ustawienia uprawnień.
Możesz ponownie uzyskać dostęp do strony głównej za pośrednictwem logo ProStream w lewym górnym rogu.
 

Rysunek 5 Strona główna – Widok ogólny

6.2 Rachunki

W sekcji Rachunki znajdują się 2 zakładki:
a) Rachunki Klienta/Użytkownika
b) Dane banku Klienta/Użytkownika
Rachunki Klienta/Użytkownika — zawierają listę wszystkich RK, które Ci oferujemy. Wyświetlane są tu salda 
księgowe oraz dostępne salda i numery poszczególnych rachunków ewidencyjnych. Możesz tu od razu dokonać 
wymiany, płatności lub zwiększyć saldo za pomocą interaktywnych przycisków po najechaniu kursorem myszy 
na dane RK.
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Rysunek6 Przegląd RK/RU

Jak widać na obrazku, w ProStream występują 2 rodzaje sald, z którymi możesz się spotkać:

6.2.1 Saldo księgowe

To saldo pokazuje wszystkie zaksięgowane transakcje do danego dnia.

6.2.2 Dostępne saldo

Dostępne saldo to kwota, którą możesz faktycznie wykorzystać w danym momencie, aby następnie zlecone 
płatności i wymiany w czasie rozliczenia/daty płatności zostały przeprowadzone.
Dane bankowe - tutaj znajdziesz podgląd wszystkich aktywnych ważnych danych bankowych, które podałeś 
w swojej Umowie Ramowej i z których można wysyłać środki w celu rozliczenia wymiany i płatności.

Rysunek7 Przegląd danych bankowych klienta

6.2.3 Zwiększenie salda RK

Ta sekcja służy do generowania istrukcji w celu przesłania pieniędzy z Twojego rachunku bankowego, 
który jest podany w Umowie Ramowej, na RK.
Procedura generowania dyspozycji płatniczych:
a) Kliknij na „Rachunki”
b) Wybierz „Zwiększenie salda RK“
c) Wybierz z menu RK, którego saldo chcesz zwiększyć
d) Wybierz dane banku, z którego będziesz wysyłać środki (Twoje konto bankowe)
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e) Wpisz kwotę zwiększenia
f) Kliknij przycisk „ Wygeneruj instrukcje dotyczące płatności ”

Rysunek8 Dostęp z menu po lewej stronie - zakładka Zwiększenie salda RK
 

Rysunek9 Instrukcje płatnicze w celu zwiększenia sald RK

6.3 Wymiany

Zakładka wymiany służy do wyświetlania wszystkich wprowadzonych i wykonanych wymian utworzonych 
online w ProStream, a także transakcji Forward. Wymiana środków pieniężnych w ProStream może przebiegać 
na 2 główne sposoby:

A) Wymiana wymagająca salda na RK – jest to wymiana, którą zlecasz, jeśli chcesz najpierw zwiększyć saldo 
RK i z tego salda wymieniać środki na RK w innej walucie. Samo zlecenie wygląda tak, że zlecana wymiana 
ma w polach „z konta“ i „na rachunek“ wybrany RK.
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B) Wymiana nie wymagająca salda na RK – środki do rozliczenia wymiany przesyłasz dopiero po zleceniu transakcji.

 Jeśli wpiszesz dzisiajszą datę  jako datę rozliczenia wymiany - konieczne jest jak najszybsze przesłanie 
środków z Twojego banku na nasze konto zgodnie z instrukcją przesłaną na maila potwierdzającego. 
W przeciwnym razie wymiana nie zostanie rozliczona w tym dniu – tak samo płatności z nią związane nie 
zostaną wysyłane.

Jak przebiega wymiana bez konieczności salda na RK?
1) W polu „z konta” wybierasz jedno ze swoich kont z Umowy Ramowej według waluty.
2) W polu „na rachunek” możesz wybrać spośród kilku wariantów:

a) na RK
b) na dane bankowe
c) na inne konto

 Na RK – Twoje środki po otrzymaniu wpłaty z Twojego banku zostaną wymienione i zaksięgowane na RK 

 

 Na dane bankowe - Twoje środki po otrzymaniu wpłaty z  Twojego banku zostaną wymienione i przelane na 
wybrany rachunek z Umowy Ramowej - wystarczy wpisać numer z autoryzacyjnego SMS-a i potwierdzić.
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 Na inny rachunek - Twoje środki po otrzymaniu wpłaty z Twojego banku zostaną wymienione, a następnie 
przesłane zgodnie z instrukcją płatniczą na rachunek bankowy przy użyciu płatności krajowej lub zagranicznej 
(po zleceniu wymiany zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza przelewu lub wybranie swojego 
szablonu i autoryzację płatności SMS-em).

Przebieg wszystkich zleconych wymian można obserwować w zakładce Wymiany. W zakładce Zlecone wyświetlane 
są wymiany, które nie zostały jeszcze zrealizowane - nie zostały na nie przesłane żadne środki (jeśli jest to wymiana 
bez salda) lub mają datę rozliczenia w kolejnych dniach. Gdy zostaną wykonane, pojawią się w zakładce Wykonane.

6.3.1 Procedura zlecania wymiany

a) Wypełnij pola w formularzu wymiany - Chcę kupić / sprzedać, kwotę, wybór waluty, wybór pola “Z konta” / 
“Na rachunek”, termin rozliczenia i zapytanie o kurs wymiany.

Rysunek10 Formularz zlecania wymiany

b) Kurs jest wyświetlany, gdy wprowadzisz kwotę mieszczącą się w ustalonym limicie (zwykle 50 000 EUR 
lub równowartość). Limit ten można zmienić w porozumieniu z pracownikami ProStream. W razie potrzeby 
zadzwoń na infolinię 800 800 601 .

c) Kurs jest aktualizowany co 10 sekund. 
d) W przypadku pary walutowej, która nie jest zazwyczaj przedmiotem transakcji, nie będzie możliwe 

wyświetlenie kursu wymiany. W takim przypadku skontaktuj się z infolinią 800 800 601 .
e) Nie ma możliwości wyświetlenia kursu, jeśli wprowadzisz wymianę poza wyznaczonym czasem, godzina 

8-16 PON - PT.
f) W przypadku zamknięcia i akceptacji transakcji pomiędzy RK następuje podsumowanie wymiany. 
 W przypadku wymiany z powrotem na dane bankowe następuje autoryzacja płatności SMS, a w przypadku 

wymiany na inny rachunek zgodnie z Twoimi instrukcjami płatniczymi, forma płatności i autoryzacja SMS 
następuje po zakończeniu wymiany.



prostream.pl

11

6.4 Płatności

Możesz zlecać płatności w ProStream nie tylko z aktywnych szablonów, ale także bez nich, jako płatność jednorazową. 
a) Kliknij „Płatności”
b) Wybierz „Wprowadź płatność”
 

Rysunek11 Przegląd płatności według zakładek

c) Wybierz szablon lub wypełnij pola „Waluta” i „Kraj banku odbiorcy”.
d) Wypełnij wszystkie wymagane pola zgodnie z rodzajem płatności (krajowa/zagraniczna) - np. waluta, 

odbiorca, konto odbiorcy itp.
e) Możesz również uzupełnić opcjonalne pola:

• Symbol zmienny, symbol stały, symbol specyficzny - tylko dla płatności w CZK na terenie Czech i EUR na 
Słowacji .

• Notatka lub wiadomość niestandardowa dla odbiorcy - dla obu rodzajów płatności.
f) Termin realizacji płatności, z domyślną datą dzisiejszą.
g) Zlecenie płatności można potwierdzić od razu lub można je przetworzyć za pomocą opcji „Autoryzuj później”.
h) Aktualnie wprowadzaną płatność można anulować, podobnie jak płatności w zakładce Oczekujące.
i) Po potwierdzeniu możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje, bez których płatność nie może zostać 

przyjęta do autoryzacji.
j) Płatność trzeba autoryzować za pomocą kodu SMS, a następnie jest ona przekazywana do realizacji 

i znajdziesz ją w Płatnościach w zakładce Autoryzowane.
k) Autoryzowanych zleceń nie można usunąć ani edytować.
l) Autoryzowane płatności są przetwarzane w możliwie najkrótszym czasie i po wysłaniu płatności przenoszone 

są do zakładki Zrealizowane.
m) Jeżeli zlecenie zostanie zapisane z terminem płatności D+0, ale autoryzacja nastąpi później (przed autoryzacją 

zawsze odbywa się bieżąca kontrola wszystkich parametrów) otrzymasz powiadomienie o zmianie terminu 
lub innego parametru tak aby płatność mogła zostać przyjęta do autoryzacji.

n) Można rozdzielić operacje Zlecanie i Autoryzacja płatności - jedna osoba może przetwarzać płatność, a druga 
autoryzować.

o) Nie można wyświetlić anulowanych płatności – tylko oczekujące, autoryzowane i wykonane.
p) Płatności można pobrać i wydrukować ze wszystkimi ich szczegółami.

6.4.1 Ograniczenia przy zlecaniu wymiany

Wymianę można przeprowadzić tylko w godzinach pracy od 8:00 do 16:00. Może się również okazać, że nie da się 
wybrać daty rozliczenia na dziś – zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Każda para walutowa ma ustalone, 
do której godziny można zlecić wymianę z dzisiejszą datą rozliczenia. Po przekroczeniu tej godziny  zostaniesz 
poproszony o wybranie jutrzejszej (lub późniejszej - max. D+4) daty rozliczenia.
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Tutaj znajdziesz ramy czasowe na zlecenie danych z dzisiejszym rozliczeniem:
https: //www.prostream.pl/media/f i les/download/item/fi les-5/ l16_Terminy%20wymiany%20i%20
p%C5%82atno%C5%9Bci%20online.pdf
 
6.4.2 Ograniczenia przy zlecaniu płatności
Płatności można zlecać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale nie dotyczy to transakcji z terminem realizacji 
D+0, czyli dzisiaj. Można je zlecić na D+0 tylko do określonej godziny a godzina ta różni się dla każdej z walut. 
Zestawienie terminów na zlecanie daty realizacji D+0 znajduje się w dokumencie na stronie https://prostream.pl.
https: //www.prostream.pl/media/f i les/download/item/fi les-5/ l16_Terminy%20wymiany%20i%20
p%C5%82atno%C5%9Bci%20online.pdf

6.4.3 Płatność krajowa/zagraniczna

Przy zlecaniu płatności nie musisz rozróżniać, czy płatność jest krajowa czy zagraniczna. Wykorzystywany 
jest intuicyjny formularz, który na podstawie waluty i kraju banku odbiorcy zaoferuje odpowiedni rodzaj 
formularza płatności.

6.4.4 Elementy kontrolne przy zlecaniu płatności

Podczas zlecania płatności na rachunki, które nie są wymienione jako Twoje dane bankowe , używane 
są kontrole wymagane przez prawo, które oceniają potwierdzenie niezbędnych informacji do przyjęcia 
płatności do realizacji - pochodzenie środków, cel transakcji i dokument.
Jeżeli ta kontrola jest wymagana dla płatności, należy najpierw podać niezbędne informacje, aby zlecenie 
mogło zostać autoryzowane, bez tego nie jest możliwe uzyskanie autoryzacji, a jedynie zapisanie jej 
w płatnościach oczekujących za pomocą funkcji „Autoryzuj później”.

6.5 Szablony

Użytkownik może tworzyć szablony na potrzeby zlecania płatności. Szablony możesz tworzyć i autoryzować 
bezpośrednio lub później  i wtedy są gotowe do zlecania płatności.
Z utworzonych, ale nieautoryzowanych szablonów nie można realizować zleceń, można je tylko autoryzować, 
edytować lub anulować.

Rysunek12 Przegląd szablonów.

Po autoryzacji szablony są przenoszone do zakładki Aktywne i można z nich zlecać płatność. Aktywnych 
szablonów nie można edytować, a jedynie usuwać.
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Jeśli aktywny szablon nie jest używany przez 2 lata, jego status zmieni się na  nieaktualny. Nieaktualny szablon 
jest uważany za aktywny, ale wybranie go będzie wymagało sprawdzenia i potwierdzenia autoryzacją - jeśli 
nic się nie zmieni, możesz autoryzować szablon i nadal go używać. Jeśli jakieś informacje są nieaktualne, usuń 
szablon i ze względów bezpieczeństwa utwórz zupełnie nowy.
Usunięte szablony znajdują się w zakładce Anulowane, za pomocą której nie można wykonać żadnych operacji, 
wyświetlany jest tylko podgląd.

6.6 Filtrowanie w przeglądach

We wszystkich przeglądach możliwe jest filtrowanie według daty, roku, miesięcy, walut itp.

6.7 Historia transakcji

Zakładka Historia Transakcji przedstawia zrealizowane transakcje za wybrany przez Ciebie okres. Transakcje 
można pobrać w formacie pdf. lub wyświetlać tylko szczegóły transakcji.
 

Rysunek13 Historia transakcji

6.8 Wyciągi

Zakładka Wyciągi z RK służy do pobierania i drukowania wyciągów z RK. Wyciągi generowane są co miesiąc 
i zawsze zawierają informacje o wszystkich RK w jednym dokumencie.
 

Rysunek14 Przegląd wyciągów.
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W zakładce Wyciąg wymian można znaleźć zestawienia wymian według miesięcy - Dokumenty podsumowujące 
zawarte transakcje, które są generowane co miesiąc.
 

Rysunek 15 Wyciąg wymian

6.9 Ustawienia uprawnień

Użytkownik z uprawnieniami  admin (Administrator=Admin, na podstawie podpisania aneksu przez Organ 
Statutowy) przydziela prawa pozostałym osobom w ramach Klienta. Nie jest możliwe nadanie uprawnień 
Administratora innemu użytkownikowi, można to zrobić wyłącznie poprzez podpisanie aneksu.

 Administrator może nadawać uprawnienia innym zwykłym Użytkownikom dopiero po zakończeniu ich 
rejestracji - do tego czasu nie są oni widoczni w ProStream i nie można nadać im uprawnień. Po pierwszym 
zalogowaniu Użytkownik nie ma żadnych uprawnień - wszystko zgodnie z ustawieniami Administratora. 
Klient i Użytkownik są informowani o zmianie uprawnień drogą mailową.

To właśnie w tym kroku Administrator może ustawić, czy Użytkownik będzie miał tylko podgląd pasywny, czy też 
będzie miał możliwość autoryzacji szablonów i zleceń, czy wprowadzania zmian.
 

Rysunek16 Przegląd użytkowników i administratorów
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Rysunek 17 Nadawanie uprawnień upoważnionym osobom – szczegóły

6.10 Zmiana hasła

Hasło można zmienić za pośrednictwem Konta Użytkownika, które znajduje się w górnym pasku.
 
 

Rysunek18 Zmiana hasła

Musisz najpierw wpisać pierwotne hasło, a następnie nowe hasło. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków 
długości. Dozwolone znaki to: cyfry, małe litery, wielkie litery, znaki specjalne (! @ # $ % ^ & * ? + -). Po wpisaniu 
nowego hasła konieczne jest potwierdzenie i autoryzacja tego hasła.
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