
   

  Halcom d.d.  Tržaška cesta 118, Ljubljana  Okrožno sodišče v Ljubljani  Registration number: 5556511000  Tax number: SI43353126  Nominal capital: 321.732,60 € 
 

 

Številka dokumenta: 423-2-13/20 (priloga 3) 

Ljubljana, 28. 09. 2020 

 

 

 

 

 

MultiPay 

NOV UPORABNIK 
 

  



2/8    

  Halcom d.d.  Tržaška cesta 118, Ljubljana  Okrožno sodišče v Ljubljani  Registration number: 5556511000  Tax number: SI43353126  Nominal capital:  321.732,60 
 

1 Uvod 

Namen dokumenta je predstaviti vključitev novega uporabnika v Halcom MultiPay. Halcom MultiPay, ki 

je namenjena pravnim osebam, sestoji iz treh aplikacij: 

- Uporabniški portal Halcom MultiPay 

- Spletna aplikacija Halcom MultiPay 

- Mobilna aplikacija Halcom MultiPay 

Uporabnik za dostop do vseh aplikacij Halcom MultiPay potrebuje eno izmed Halcomovih kvalificiranih 

digitalnih potrdil za pravne osebe.  

Pravice uporabnikov za dostop do vseh treh aplikacij se ureja v: 

- Hal E-Bank Admin (pravice vezane na klienta, uporabnika, račune) 

- NG Admin (pravice vezane na vidnost računa v spletni in mobilni aplikaciji Halcom MultiPay)  
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2 Predpogoji 

2.1 Obstoječ uporabnik Hal-E Bank 

Uporabnik se z obstoječim kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ENA ZA VSE prijavi v uporabniški 

portal Halcom MultiPay. Vnese PIN številko certifikata in registrira račun(e) v nekaj korakih brez obiska 

bančne poslovalnice. V kolikor bi želel uporabljati KDP v oblaku OneSign, ga lahko naroči. 

2.2 Nov uporabnik 

Nov uporabnik za registracijo računa potrebuje: 

1.  Odprt račun pri banki 

2.  Urejena pooblastila za račun v Hal E-Bank Adminu 

3.  KDP ENA ZA VSE (USB ključ ali pametna kartica) in/ali KDP OneSign 

 

 

  

https://www.halcom.com/si/digitalna-identiteta/
https://multipay.halcom.com/portal/
https://multipay.halcom.com/portal/
https://www.halcom.com/si/onesign/


4/8    

  Halcom d.d.  Tržaška cesta 118, Ljubljana  Okrožno sodišče v Ljubljani  Registration number: 5556511000  Tax number: SI43353126  Nominal capital:  321.732,60 
 

3 Registracija računov preko uporabniškega portala 

Halcom MultiPay 

Uporabnik se s KDP ENA ZA VSE prijavi v uporabniški portal Halcom MultiPay, vnese PIN številko 

certifikata in registrira račun v nekaj korakih.  

Uporabnik za prijavo s KDP OneSign vnese uporabniško ime in potrdi prijavo preko mobilne aplikacije 

OneSign. 

 

 

 

Uporabnik iz seznama računov podjetij vključenih bank izbere račune, ki jih želi videti v aplikacijah 

Halcom Multipay. Če je seznam računov prazen, je na banki potrebno urediti pooblastila na želenih 

računih podjetja. S klikom na gumb ZAKLJUČI aktivira račune za aplikaciji Halcom Multipay. 

 

 

https://multipay.halcom.com/portal/
https://www.halcom.com/si/za-banke-in-financne-ustanove/poslovno-bancnistvo/halcom-multipay/podprte-banke-halcom-multipay/
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4 Spletna aplikacija Halcom MultiPay 

Uporabnik vstopi v spletno aplikacijo Halcom MultiPay ali dostopa iz uporabniškega portala Halcom 

MultiPay s klikom na gumb ODPRI MULTIPAY. 

 

 
 

Uporabnik izbere način prijave s KDP. 

 

 

 

 

 

 

https://multipay.halcom.com/ebank/
https://multipay.halcom.com/portal/
https://multipay.halcom.com/portal/
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5 Mobilna aplikacija Halcom MultiPay 

Uporabnik aktivira mobilno aplikacijo Halcom Multipay iz uporabniškega portala Halcom MultiPay s 

klikom na gumb AKTIVIRAJ. 

 

 
 

Mobilna aplikacija MultiPay uporablja kvalificirano digitalno potrdilo v oblaku, zato se postopek 

aktivacije razlikuje glede na prijavo z izbranim KDP: 

 

1. ENA ZA VSE 

Uporabnik preveri točnost podatkov kvalificiranega digitalnega potrdila, potrdi da je pravni zastopnik 

podjetja obveščen o izdaji KDP v oblaku in potrdi izdajo KDP v oblaku za potrebe mobilne aplikacije 

brez dodatnih stroškov.  

 

Uporabnik pregleda PDF dokumente (GDPR odobritev, Naročilo za KDP v oblaku) in preveri svoj e-

poštni naslov za dostavo registracijske kode. S klikom na gumb PODPIŠI&ZAKLJUČI podpiše zahtevo 

skozi Nexus Personal okno. 

https://multipay.halcom.com/portal
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2. OneSign 

Uporabnik preveri svoj e-poštni naslov za dostavo registracijske kode. S klikom na gumb KONČAJ 

zaključi aktivacijo. 

 

Uspešen zaključek aktivacije ustvari kodi za registracijo mobilne naprave: 

1. Aktivacijska koda (prikazana znotraj uporabniškega portala MultiPay) 

2. Registracijska koda (poslana na e-poštni naslov, vpisan v zadnjem koraku) 

 

 
 

Uporabnik na svoji Android ali iOS mobilni napravi odpre spletno trgovino Google Play ali App Store, v 

iskalnik vnese Halcom MultiPay in prenese mobilno aplikacijo Halcom MultiPay. 
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Uporabnik v nameščeni mobilni aplikaciji Halcom MultiPay vpiše registracijsko kodo, prejeto v e-pošti in 

aktivacijsko kodo, prikazano na uporabniškem portalu Halcom MultiPay. Zatem nastavi PIN, po potrebi 

vključi biometrične elemente (prstni odtis, prepoznavanje obraza) in že lahko prične z uporabo mobilne 

aplikacije Halcom MultiPay. 

 

 
 

 

 

 


