
Otevřené bankovnictví API v INFOwin 
 

Otevřené bankovnictví, které nabízejí některé banky může velmi ulehčit práci při importu transakcí na 

účtech do účetnictví a při podávání hromadných příkazů. Když nyní provádíte import musíte se nejprve 

přihlásit do elektronického bankovnictví, zde stáhnout transakce na své PC a následně provést import 

těchto stažených dat. Otevřené bankovnictví Vám všechny tyto operace ušetří. Přímo v systému 

INFOwin provedete načtení transakcí s tím, že do banky se připojí rovnou systém INFOwin a nemusíte 

používat elektronické bankovnictví. 

 

Banka Raiffeisenbank 
 

V internetovém bankovnictví si nejprve vygenerujete certifikát pro přístup viz obrázek. Při generaci 

certifikátu se také nastavuje jeho oprávnění, pro import transakcí je třeba zaškrtnout viz další obrázek. 

 



 

Certifikát uložíte do adresáře k systému INFOwin. Potom v tabulce „Vlastní bankovní účty“ nastavíte 

tento certifikát k příslušnému bankovnímu účtu včetně hesla k tomuto certifikátu. Tabulku naleznete 

například v saldokontu odběratelů v menu „Tabulky“. 

 



Vlastní import transakcí účtu se pak dělá ve stejném formuláři jako běžný import. Pro import pouze 

použijete nové tlačítko viz obrázek. Systém se pak sám připojí do banky a stáhne si z banky nestažené 

transakce. Před stažením se zobrazuje rozsah data od kdy do kdy a v tomto rozsahu si načítá transakce. 

Banka má omezení maximálního počtu a rozsahu transakcí, takže doporučujeme importovat najednou 

maximálně měsíc. Když vyberete rozsah, který jste už importovali systém tyto věty znovu nenačítá. 

 

 

Další zpracování je pak úplně stejné jako když jste importovali data stažením výpisu z elektronického 

bankovnictví. 

 

FIO 
 

Banka FIO nepoužívá pro zabezpečení komunikace certifikát ale vygenerovaný token. Ten si 

vygenerujete v elektronickém bankovnictví a opět mu přidělíte příslušná oprávnění viz obrázek. 

 



 

U tokenu můžete zadat i platnost oprávnění. 

 

Po vygenerování tokenu si tento zkopírujete a zadáte do tabulky vlastních bankovních účtů podobně 

jako se zadává certifikát u Raiffeisenbank. 



 

 

Import transakcí pak provedete  stejně jako jste dosud prováděli pouze použijete nové tlačítko viz 

obrázky a popis u Raiffeisenbank. 

 

 

 

 

 

MONETA 
V elektronickém bankovnictví si vygenerujete token podobně jako u FIO banky. Obrázky jsou níže. 



 

 



 

Dále Vás systém vyzve pro potvrzení operace SMS klíčem a token se vygeneruje. Tento token si 

zkopírujete a zadáte do systému INFOwin do tabulky vlastních bankovních účtů stejně jako je 

napsáno u FIO banky. 

 



Vlastní import je pak stejný jako u ostatních bank. 


