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Šajā ROKASGRĀMATĀ ir aprakstīts, kā pieslēgties internetbankai, kādas funkcijas tajā ir pieejamas,
un kur meklējama papildu informācija.
Internetbankā Jūs varat veikt maksājumus un valūtas maiņu, aplūkot maksājumu vēsturi un konta
stāvokli, pārvaldīt savu maksājumu karšu funkcionalitāti un piekļūt praktiski visiem bankas
pakalpojumiem, kā arī saņemt informāciju par bankas jaunumiem un sazināties ar banku.

1. DARBA UZSĀKŠANA
1.1. PIESLĒGŠANĀS INTERNETBANKAI
Atveriet bankas vietni https://industra.finance/ un nospiediet pogu “INTERNETBANKA” vai atveriet
interneta pārlūku un norādiet internetbankas adresi https://ib.industra.finance/ un nospiediet
taustiņu <Enter>.

Atvērsies ekrāna logs Lietotāja autentifikācijai. Izvēlieties internetbankas valodu – latviešu (Lv), angļu
(En) vai krievu (Ru).

Ievadiet savu Lietotāja kodu un paroli. Nospiediet pogu <Pieslēgties>.

Pēc pareizi ievadīta Lietotāja koda un paroles atvērsies ekrāna logs, kurā jāizvēlas Jums piesaistītā
autentifikācijas rīka veids – DIGIPASS vai SMS kods un jāievada kods. Ievadiet kodu un nospiediet
pogu <Pieslēgties>.

Ja ievadītā informācija būs pareiza, Jūs esat pievienojies internetbankai.

1.2. PĀRSLĒGŠANĀS STARP KLIENTIEM
Ja Internetbankas lietotājam ir pieejas tiesības rīkoties ar vairāku klientu kontiem, pārslēgšanās
starp klientiem notiek internetbankas augšējā izvēlnē. Spiediet uz klienta nosaukuma un izvēlieties
klientu, ar kuru vēlaties darboties.

1.3. PAROLE
PIRMREIZĒJĀ PAROLE
Pieslēdzoties internetbankai pirmo reizi, izmantojiet paroli, ko banka Jums izsniedza slēgtā aploksnē.
Pēc veiksmīgas autentifikācijas bankas izsniegtā pirmreizējā parole jānomaina uz lietotāja izvēlētu
pastāvīgo paroli.
PAROLES REGULĀRA ATJAUNOŠANA
Drošības nolūkos internetbanka regulāri prasīs nomainīt patstāvīgo paroli. Parole jāmaina ik pēc 180
dienām. Pēc 90 dienām internetbankā parādīsies paziņojums, kas atkārtosies ik pa 30 dienām.
Lietotājs pats var nomainīt paroli internetbankas sadaļā Uzstādījumi - Paroles maiņa.
JAUNA PAROLE
Ja lietotājs ir aizmirsis paroli, tad paroles atjaunošana ir iespējama divos veidos:
1) zvaniet bankas Zvanu centram, kas pēc Jūsu pieprasījuma nosūtīs jauno paroli uz
lietotāja internetbankā reģistrēto tālruņa numuru SMS autentifikācijai;
2) atnākot uz klientu apkalpošanas centru.
PAROLES VEIDOŠANAS NOSACĪJUMI
Lai nodrošinātu paroles drošību, izvēloties un lietojot paroli, jāievēro šādi ieteikumi:
• Parolei jābūt vismaz astoņas zīmes garai (līdz 20 zīmēm);
• Parolei jāsatur vismaz divus ciparus un vismaz divus burtus;
• Parolei jāizvēlas vismaz viens lielais burts, viens mazais latīņu burts un vismaz viens
speciālais simbols (piemēram, @ ; ! ).
Jaunā parole nevar sakrist ar divām pēdējām parolēm.

1.4. AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKI
Autentifikācijas rīks tiek piesaistīts lietotājam. Vienam lietotājam var būt piesaistīti vairāki
autentifikācijas rīki. Pēc ielogošanās internetbankā, darījumu un dokumentu apstiprināšana notiek ar
to pašu autentifikācijas rīku, kas izmantots ielogošanās procesā.
SMS KODS
Ja Lietotājam ir pieslēgti vairāki SMS koda autentifikācijas rīki, tad laukā “Identifikācijas līdzekļa
numurs” izvēlieties, ar kuru rīku vēlaties piekļūt internetbankai.
Laukā “Autorizācijas kods” ievadiet kodu, kuru saņēmāt savā tālrunī un nospiediet <Pieslēgties>.

DIGIPASS DP260 AUTENTIFIKĀCIJA
Ja lietotājam ir pieslēgti vairāki DIGIPASS DP260 rīki, tad laukā “Identifikācijas līdzekļa numurs”
izvēlieties, ar kuru rīku vēlaties piekļūt internetbankai.
Laukā “Autorizācijas kods” ievadiet kodu, kuru uzģenerē DIGIPASS DP260 un nospiediet
<Pieslēgties>.

Vairāk informācijas par kodu kalkulatora DIGIPASS DP 260 lietošanu DIGIPASS DP260 Lietotāja
rokasgrāmatā.

1.5. DOKUMENTU NOSŪTĪŠANA
Lai bankai nosūtītu izpildei rīkojumu (maksājuma uzdevumi, pieteikumi, ziņojumi), parakstiet tos.
Rīkojuma nosūtīšanas ekrānā ievadiet kodu no jūsu autentifikācijas rīka. Nospiediet pogu <Nosūtīt>.
Dokumentu parakstīšana ar SMS kodu

Rīkojuma nosūtīšanas ekrānā ievadiet SMS kodu, ko saņēmāt savā mobilajā tālrunī. Nospiediet pogu
<Nosūtīt>.
Ja neesat saņēmis SMS kodu vai ir beidzies SMS koda ievadīšanas laiks, nospiediet Pieprasīt jaunu
verifikācijas kodu.
Dokumentu parakstīšana ar DIGIPASS DP260

Rīkojuma nosūtīšanas ekrānā ievadiet kodu no DIGIPASS DP260. Nospiediet pogu <Nosūtīt>.

1.6. INTERNETBANKAS PIEEJU BLOĶĒŠANA
Internetbankas pieejas tiek bloķētas, ja Lietotājs:
•
5 reizes nepareizi ievada paroli

•

5 reizes nepareizi ievada kodu no autentifikācijas rīka

Lai atbloķētu Internetbanku, zvaniet INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393.

2. INTERNETBANKAS GALVENĀS SADAĻAS UN TO
FUNKCIONALITĀTE
2.1. SĀKUMS
Sadaļā “SĀKUMS” varat skatīt šādu informāciju:
• Pēdējā pieslēgšanās reize - datums, laiks;

• Kontu saraksts – konta numuru, klienta nosaukumu, konta nosaukums, kontu atlikumi;

• INDUSTRA jaunumi;

• Maksājumu forma maksājumiem starp viena klienta kontiem vai starp vienam lietotājam
piesaistītu klientu kontiem;

• valūtas konvertācija;

• iespēja izveidot maksājumu no lietotāja izveidotā parauga;

• informācija par pēdējiem pieciem kontā veiktajiem darījumiem.

2.2. KONTI
Sadaļā “KONTI” varat apskatīt informāciju par saviem kontiem, skatīt to numurus, kontu atlikumu,
bloķēto summu, pieejamo atlikumu un kopējo visu kontu atlikumu; ja kontam ir piešķirts kredīts, tad
arī kredīta summu:

Lai sagatavotu konta pārskatu, nospiediet uz konta numura un atvērsies ekrāns, kur ir iespējams
izveidot konta pārskatu pēc izvēlētā perioda (individuāli izvēlēts periods, šodien, vakar, kārtējā
nedēļa, iepriekšējā nedēļa, kārtējais mēnesis, iepriekšējais mēnesis).

Konta pārskatu iespējams eksportēt FiDAViSta, PDF, ISO, XLS un CSV formātos.

2.3. KARTES
Sadaļā “KARTES” variet skatīt informāciju par savām maksājumu kartēm, kā arī pārvaldīt
tās.

Neaktīva karte

Aktīva karte

JAUNA KARTE
Lai pasūtītu jaunu karti:
• sadaļā “KARTES” spiediet uz pogas <Jauna karte>, vai
• sadaļā “DOKUMENTI” spiediet uz pogas <Jauns dokuments> un no dokumentu saraksta
izvēlieties pieteikuma veidu Jauna karte.
Atvērsies pieteikums kartes izgatavošanai un izsniegšanai. Norādiet bankas pieprasīto informāciju
un nospiediet pogu <Nosūtīt>.

Apstipriniet pieteikumu. Pieteikuma nosūtīšanas ekrānā aplieciniet, ka esat iepazinies ar
noteikumiem, piekrītiet tiem un laukā “Autorizācijas kods” norādiet kodu no autentifikācijas rīka un

nospiediet pogu <Nosūtīt>.
KARTES AKTIVIZĒŠANA
Ja karti saņēmāt pa pastu, tad to varat aktivizēt attālināti savā internetbankā. Sadaļā ”KARTES”
izvēlieties karti, kuru vēlies aktivizēt un nospiediet pogu <Aktivizēt>.

KARTES IESALDĒŠANA
Izvēlieties karti, kuru vēlaties iesaldēt, spiediet pogu <Iesaldēt>. Iesaldētu karti ir iespējams atbloķēt.

KARTES BLOĶĒŠANA UN JAUNAS PASŪTĪŠANA BLOĶĒTĀS VIETĀ
Ja esat pazaudējis savu karti, tad drošības nolūkos bloķējat to un pasūtiet jaunu karti.
Izvēlieties karti, kuru vēlaties bloķēt un spiediet pogu <Bloķēt>. Bloķētu karti nav iespējams atbloķēt.
Lai pasūtītu jaunu karti, bloķētās kartes logā nospiediet uz pogas <Karšu iesniegumi> un no saraksta
izvēlieties pieteikumu Kartes maiņa.
Atvērsies Pieteikums kartes izgatavošanai un izsniegšanai. Norādiet bankas pieprasīto informāciju
un nospiediet pogu <Nosūtīt>.
Apstipriniet pieteikumu. Pieteikuma nosūtīšanas ekrānā aplieciniet, ka iepazināties ar noteikumiem,
piekrītiet tiem un laukā “Autorizācijas kods” norādiet kodu no autentifikācijas rīka un nospiediet
pogu <Nosūtīt>.

MAINĪT DARĪJUMU LIMITUS
No saraksta izvēlieties karti, kurai vēlaties mainīt darījumu limitu un spiediet pogu <Darījumu limiti>.

Norādiet vēlamo darījuma limitu un nospiediet pogu <Saglabāt>.

Apstipriniet izmaiņas. Laukā Autorizācijas kods norādiet kodu no autentifikācijas rīka, spiediet pogu
<Nosūtīt>.

ATĻAUTIE DARĪJUMI
No saraksta izvēlieties karti, kurai vēlaties mainīt darījumu limitu, spiediet pogu <Atļautie darījumi>.

Izvēlieties, kādi darījumi atļauti ar karti un izvēlieties autentifikācijas metodi. Nospiediet pogu
<Saglabāt>.

Apstipriniet izmaiņas. Laukā Autorizācijas kods norādiet kodu no autentifikācijas rīka un nospiediet
pogu <Nosūtīt>.

2.4. MEKLĒŠANA
Sadaļā “MEKLĒŠANA” iespējams atlasīt dažādus darījumus pēc noteiktiem meklēšanas kritērijiem.
Norādiet meklēšanas kritērijus un nospiediet pogu <Meklēt>.

Izvēlieties faila formātu, kādā vēlieties saglabāt atlasītos darījumus - XLS vai PDF.

2.5. MAKSĀJUMI
MAKSĀJUMU SARAKSTS
Meklējiet lietotāja izveidotos, nosūtītos un izpildītos maksājumus pēc noteiktiem kritērijiem.

Apskatiet sarakstus:
•
Aktuālie – maksājumi, kuri atrodas apstrādē, noraidīti, sagatavoti melnraksti vai izpildīti.
•
Arhīvs – izpildītie un noraidītie maksājumi
•
Paraugi – lietotāja izveidotie maksājumu paraugi
•
Konvertācijas parakstīšanai – parakstīšanai sagatavotās konvertācijas pēc speciālā kursa

Maksājumu statusi:
• Melnraksts - maksājums ir saglabāts bez pārbaudes, nav parakstīts/nav nosūtīts izpildei uz
Banku;
• Jauns – maksājums ir saglabāts, bet nav parakstīts/nav nosūtīts izpildei uz Banku;
• Apstrādē - maksājums ir parakstīts, banka ir uzsākusi maksājuma apstrādi;
• Izpildīts – banka ir pārbaudījusi un izpildījusi maksājuma;
• Noraidīts – banka ir noraidījusi maksājumu;
• Daļēji parakstīts – maksājums ir daļēji parakstīts un gaida nākamo parakstītāju.
JAUNS MAKSĀJUMS
Lai izveidotu jaunu maksājumu, nospiediet pogu <Jauns maksājums>. Atvērsies izvēlne, kurā var
izvēlēties maksājuma veidu:

•

Maksājums starp klienta kontiem – lai veiktu maksājumu starp klienta un lietotājam piesaistīto

•

•
•

klientu kontiem;
Maksājuma uzdevums – dinamiska maksājuma forma, kas, atkarībā no ievadītajiem
parametriem, spēj atpazīt maksājuma veidu (Iekšbankas maksājums, Iekšzemes maksājums,
Starptautiskais maksājums, maksājumi SEPA formātā, maksājumi KF rubļos utt.) un piedāvās
aizpildīt obligātos laukus attiecīgajam maksājuma veidam. Jums vairs nav jādomā, kuru no
maksājuma formām izvēlēties;
Konvertācija – valūtas konvertācija;
Importēt – maksājumu imports, izmantojot ISO 20022, FIDAVSITA vai CSV formātu.

Norādiet bankas pieprasīto informāciju un nospiediet pogu <NOSŪTĪT>.

Apstipriniet maksājumu. Laukā Autorizācijas kods norādiet kodu no autentifikācijas rīka un
nospiediet pogu <Nosūtīt>.

2.6. INVESTĪCIJAS
LĪGUMU SARAKSTS
Sadaļā “DEPOZĪTI” tiek atspoguļots klienta aktīvo depozīta līgumu saraksts.
Lai apskatītos detalizētāku informāciju par līgumu, spiediet uz depozīta līguma numura. Atvērsies
ekrāns ar detalizētu informāciju par līgumu. Lai sagatavotu līguma izdruku, nospiediet pogu
<Drukāt>. Ņemiet vērā, ka līgumu varēs izdrukāt tikai internetbankā noslēgtajiem līgumiem.

JAUNS DEPOZĪTS
Lai izveidotu jaunu depozīta līgumu spiediet uz pogas <Jauns depozīts>.

Atvērsies depozīta veidu un likmju tabula. Nospiediet uz izvēlētā depozīta likmes.

Norādiet bankas pieprasīto informāciju un nospiediet pogu <Nosūtīt>.
Apstipriniet līgumu. Rīkojuma nosūtīšanas ekrānā aplieciniet, ka esat iepazinies ar noteikumiem,
piekrītiet tiem un laukā Autorizācijas kods norādiet kodu no autentifikācijas rīka un nospiediet pogu
<Nosūtīt>.

2.7. KREDĪTI
Sadaļā “KREDĪTI” tiek atspoguļots klienta aktīvo overdrafta un kredīta līgumu saraksts.
Overdraftu sadaļa:
Lai apskatītos detalizētāku informāciju par overdrafta līgumu, spiediet uz overdrafta konta numura.
Atvērsies ekrāns ar detalizētu informāciju par līgumu.

Kredītu sadaļa:
Lai apskatītos detalizētāku informāciju par kredīta līgumu, spiediet uz kredīta līguma numura.
Atvērsies ekrāns ar detalizētu informāciju par līgumu.

2.8. E-PAKALPOJUMI
Lai autentificētos e-pakalpojumi partneru vietnēs, nospiediet pogu <Turpināt>.

2.9. DOKUMENTI
Sadaļā “Dokumenti” tiek atspoguļoti klienta iesniegtie pieteikumi produktu/pakalpojumu
saņemšanai. Šeit iespējams arī izveidot jaunu pieteikumu.
Lai iesniegtu pieteikumu produkta/pakalpojuma saņemšanai, nospiediet pogu <Jauns dokuments>
un no saraksta izvēlieties pieteikuma veidu.

Atvērsies pieteikuma forma. Norādiet bankas pieprasīto informāciju un nospiediet pogu
<NOSŪTĪT>.

Aplieciniet, ka esat iepazinies ar noteikumiem, piekrītiet tiem un nospiediet pogu <Nosūtīt>.
Dokumentu statusi:
• Melnraksts – dokuments ir saglabāts bez pārbaudes, nav parakstīts/nav nosūtīts izpildei;
• Jauns – dokuments ir saglabāts, bet nav parakstīts/nav nosūtīts izpildei uz banku;
• Apstrādē - dokuments ir parakstīts, banka ir uzsākusi dokumenta apstrādi;
• Izpildīts – banka pieņēmusi un izpildījusi dokumentu;
• Noraidīts – banka ir noraidījusi dokumentu;
• Daļēji parakstīts - dokuments ir daļēji parakstīts un gaida nākamo parakstītāju.

2.10. ZIŅOJUMI
Sadaļā “ZIŅOJUMI” tiek atspoguļoti no bankas saņemtie un bankai nosūtītie ziņojumi:
• Ienākošie ziņojumi – bankas sūtīto ziņojumu saraksts
• Aizsūtītie ziņojumi – Jūsu nosūtīto ziņojumu saraksts, saglabātie ziņojumi, saglabātie melnraksti
• Jauns ziņojums – jauns rīkojums brīvā formā par izvēlēto tēmu

Lai iesniegtu ziņojumu bankai, nospiediet pogu <Jauns ziņojums>.

Norādiet bankas pieprasīto informāciju un nospiediet pogu <Nosūtīt>.

Apstipriniet ziņojumu. Ziņojuma nosūtīšanas ekrānā aplieciniet, ka esat iepazinies ar noteikumiem,
piekrītiet tiem un laukā Autorizācijas kods norādiet kodu no autentifikācijas rīka un nospiediet pogu
<Nosūtīt>.

3. INTERNETBANKAS UZSTĀDĪJUMI

VALODA
Mainiet internetbankas valodu

PAROLES MAIŅA
Mainiet internetbankas paroli

KONTA ATTĒLOŠANA
Mainiet kontu nosaukumus

KONTAKTINFORMĀCIJA
Mainiet kontaktinformāciju – mobilā tālruņa numuru un e-pastu. Šī kontaktinformācija tiek izmantota
saziņai ar lietotāju.

AUTORIZĀCIJAS RĪKI
Autentifikācijas rīku saraksts

Lietotājs pats internetbankā kā jaunu autorizācijas rīku var pievienot SMS kodu. Lai pievienotu jaunu
SMS kodu, jaunais mobilā tālruņa numurs vispirms ir jāpievieno pie Kontaktinformācijas. Tad
atgriezieties sadaļā Uzstādījumi – Autorizācijas rīku saraksts un nospiediet pogu <Pievienot>.
DARBĪBU ŽURNĀLS
Lietotāja veiktās darbības internetbankā

SMS
Izvēlieties, par kādiem notikumiem vēlaties saņemt sms paziņojumus.

LIETOTĀJU SARAKSTS
Lietotāju sarakstā redzami visi lietotāji, kas var rīkoties ar klienta kontiem. Lietotājs par sevi redz visu
informāciju - lietotāja kodu, vārdu, uzvārdu, režīmu, dienas limitu, ja tāds ir noteikts, un Limita
atlikumu, ja ir noteikts Dienas limits. Par citiem lietotājiem lietotājs redz tikai vārdu uzvārdu.

•
•

Kontaktinformācija – iespēja Lietotājam reģistrēt tālruņa numuru, rediģēt vai dzēst to
Autorizācijas rīki – autorizācijas rīku saraksts (numuri, tips, statuss), iespēja pievienot jaunu

4. INFORMĀCIJA

Atrodiet informāciju par banku.

5. LIETOTĀJU TIESĪBAS
LIMITU PĀRVĀLDĪBA
Klients var noteikt Lietotājam individuālos limitus. Ja ir vairāki Lietotāji, tad limitu nosaka katram
Lietotājam atsevišķi. Limits ir piesaistīts Lietotājam attiecība pret Klientu.
LIETOTĀJU TIESĪBAS UN PARAKSTA TIESĪBAS
INTERNETBANKAS REŽĪMI:
• Pilnais režīms – tiesību apjoms, kurš lietotājam ļauj izmantot internetbanku pilnā apjomā,
tai skaitā sniedz tiesības dot rīkojumus (elektroniski parakstīt tos) saskaņā ar Vispārējiem
darījumu noteikumiem.
• Grāmatveža režīms – tiesību apjoms, kurš ļauj lietotājam izmantot internetbanku pilnā
apjomā, izņemot tiesības dot rīkojumus (elektroniski parakstīt tos).
• Parakstīšanas režīms – lietotājs var izmantot internetbanku pilnā apjomā, izņemot tiesības
veidot/labot rīkojumus.
• Informatīvais režīms – lietotājam piešķirtais tiesību apjoms ļauj izmantot internetbanku,
lai pieslēgtos un skatītos informāciju par kontu.
• Brokera režīms - ļauj izmantot internetbanku, lai pieslēgtos un skatītos informāciju par
ieguldījumu portfeļiem, veikt ieguldījumu darījumus.
• 3D Secure – lietotājam piešķirtais tiesību apjoms ļauj izmantot internetbanku, lai
pieslēgtos un skatītos informāciju par karti un veiktu ar kartes autorizāciju saistītus
darījumus.

PARAKSTA TIESĪBAS KONTIEM:

•
•

Dažādi parakstu līmeņi – fiziskām un juridiskām personām, iespēja noteikt vairākus
lietotājus ar dažādām tiesībām
Viens parakstu līmenis – iespēja noteikt parakstu skaitu, neierobežots lietotāju un
obligāto parakstītāju skaits

Ja lietotājam ir noteikts pilnvarojuma termiņš, tad, iestājoties datumam, lietotājs 30 dienas piekļūst
klienta internetbankai informatīvā režīmā, bet 31. dienā pieeja internetbankai tiek pārtraukta.

6. IZIEŠANA NO INTERNETBANKAS
Ja lietotājs internetbankā neveic nekādas darbības 15 minūtes, tad drošības apsvērumu dēļ
internetbankas sesija tiek automātiski pārtraukta.
Drošības apsvērumu dēļ, katru reizi beidzot darbu ar internetbanku, nospiediet pogu <Iziet>

.

