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Општо за е-Bank i3000 пакетот       

 
 

е-Bank i3000 е интегриран  веб базиран банкарски 
информациски систем кој во своето јадро ги содржи сите 
елементи наменети за интернет банкарство.  
 

е-Bank i3000 е изграден на современа развојна 
платформа која овозможува брз старт со работењето 
притоа давајќи максимум флексибилност за негово 
надоградување и модификации со растењето на 
операциите на банката или друштвото. Избраните 
елементи на кои се базира e-Bank i3000 претставуваат 
водечки светски стандарди : Oracle базата на податоци и 
web (java, php, dotNET - C#) технологијата на 
програмирање овозможуваат имплементација на секоја 
серверска платформа. Примарна е имплементацијата на 
Linux и Windows сервери што може да донесе 
значителни заштеди за банката избегнувајќи серверски 
лиценци и дозволувајќи почеток со поедноставен 
серверски хардвер, притоа задржувајќи го комодитетот и 
продуктивноста. Системот е целосно интегриран за сите 
web платформи и пребарувачи, без притоа да е потребно 
да се условува Вашиот клиент да користи одредена 
верзија на одреден веб пребарувач што преставува и 
најголемата предност.  

 
Изработен според потребите на корисниците, е-Bank 
i3000 претставува идеално решение со кое Вие добивате 
брз пристап до пазарот и вршите прилагодување на 
своето работење кон условите кои се поставуваат од 
современиот пазар.  Архитектурата  е добиена како 
комбинација од долгогодишното искуство на Software Pro 
Design со работењето со банки, соработката со 
консултанти од CityBank – Швајцарија и примената на 
најновите технологии за дизајн и развој на софтвер. Како 
таков, е-Bank i3000 ги поддржува сите аспекти на  
флексибилен но безбеден систем со високи перформанси и 
прилагоден кон Вашите потреби и потребите на Вашите 
клиенти. 
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Составни делови на е-Bank i3000 

 
 
е-Bank i3000 пакетот е составен од неколку основни 
модули кои влегуваат во работењето на секоја 
банка/друштво : 
 
- Интернет банкарство (web базирано) 
- Мобилна апликација на Android оперативниот систем 
- Мобилна апликација на iOS оперативниот систем 

 
 

Овие модули се изработени согласно најновите стандарди 
во светот на web и мобилното програмирање. 
 
Како додаток на веќе наведените, е-Bank i3000 во своето 
јадро вклучува и модули кои не се директно врзани со 
интернет банкарството, туку се потреба на секој online 
информациски систем :  
 
- Безбедност и администрација на корисници 
- Автоматски пренос на измени 
- Интерфејси кон други системи 

 
Отворената архитектура на системот овозможува брзо да 
се изработуваат други модули и транспарентно да се 
приклучуваат кон јадрото на e-Bank i3000.  
 
 



© Software Pro Design 2002-2016  e-Bank i3000 Integrated Solutions 

 

е-Bank i3000 модул : web апликација 
 

 
 
Web апликацијата преставува главен продукт во пакетот 
е-Bank i3000.  Апликацијата се состои од кориснички и 
администратвен дел. Каде што Вашите корисници ке 
можат да превземат голем број на клиентски извештаи, да 
имаат 24/7 увид во своите состојби и брз контакт со Вас.  
 
Преку административниот панел Вие како администратори 
имате увид во целокупниот процес и целосна контрола над 
апликацијата и корисниците.  
 
Секој клиент на банката може да стане корисник на 
услугите на интернет банкарството. Со пријавувањето, 
корисникот добива можност да ги користи услугите на 
банката на кои е претплатен : да добие извод за својата 
сметка, да изврши безготовинско плаќање од своите 
сметки во банката, WAP сервис за трансакции по сметките 
на мобилен телефон. Безбедноста е на највисоко ниво со 
помош на сигурносните сертификати кои се издаваат за 
секој клиент. 
 
По воведувањето на законските одредби за електронски 
потписи и безбедност, најголеми бенефиции од ваквите 
услуги ќе имаат корпоративните клиенти, кои ќе имаат 
комплетна покриеност на своите сметки преку интернет 
услугите. Големите безготовински плаќања ќе станат 
побезбедни и поефикасни преку услугите на интернет-
банкарството на е-Bank i3000 системот. 
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е-Bank i3000 модул : Android апликација 
 

 
 
Водејки се од глобалните анализи како и домашните 
статистики застапеноста на Andoid OS во мобилните 
телефони е најголема за територијата на Република 
Македонија од појавата на smartphone-ите, па оттаму 
поседувањето на ваква апликација е неминовено доколку 
сакате да сте во тек со најновите случувања на полето на 
интернет банкарството. 
 
Оваа апликација испраќа ги вклучува сите бенефити како 
web апликацијата со дополнителни соодветни известувања 
до нејзините корисници (вашите клиенти) за доспевањето 
на ратите од кредитот, информации за сметките кои ги 
поседува Вашиот клиент.  
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е-Bank i3000 модул : iOS апликација 
 

 
 
Водејки се од глобалните анализи како и домашните 
статистики застапеноста на Andoid OS во мобилните 
телефони е најголема за територијата на Република 
Македонија од појавата на smartphone-ите, па оттаму 
поседувањето на ваква апликација е неминовено доколку 
сакате да сте во тек со најновите случувања на полето на 
интернет банкарството. 
 
Оваа апликација испраќа ги вклучува сите бенефити како 
web апликацијата со дополнителни соодветни известувања 
до нејзините корисници (вашите клиенти) за доспевањето 
на ратите од кредитот, информации за сметките кои ги 
поседува Вашиот клиент.  
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e-Bank 3000  - ИНТЕРНЕТ банкарство                  ( претходник на e-Banki3000 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претходникот на e-Bank i3000 модулот Интернет 
банкарство дел од врвниот Bank3000 долги години 
служеше и важеше за иновативен, стабилен и безбеден 
продукт во неговото време. Неговата надградба и редизајн 
како и надополнувањето со мобилни апликации се 
основата на е-Bank i3000 .  

 
 

 

 


