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Rozdzia� 3.  Menu systemu

Menu umo�liwia klientowi dost�p do operacji bankowych na wybranym rachunku.
Menu dost�pne jest w górnej cz��ci okna:

Menu pozwala na:
· Przegl�danie listy rachunków oraz informacji szczegó�owych na temat ka�dego z nich, w tym stanów kont
· Przegl�d historii operacji wykonanych na wybranym rachunku, przegl�d wyci�gów
· Przegl�danie udzia�ów
· Przegl�danie umów kredytowych
· Operowanie na przelewach zwyk�ych,  do  ZUS oraz  zwi�zanych  z  p�atno!ciami  podatków (przegl�danie  archiwum

przelewów i sk�adanie nowych, import przelewów, raporty)
· Operowanie na lokatach
· Sk�adanie zlece" i przelewów zagranicznych
· Definiowanie przelewów zbiorczych
· Zdefiniowanie odbiorców p�atno!ci, czyli kontrahentów
· Przegl�d bazy banków, rachunków Urz$dów Skarbowych, kursów walut
· Zdefiniowanie dost$pu i zakresu dost$pu do operacji
· Zmian$ has�a dost$pu do systemu, zmian$ numeru PIN karty, odblokowanie karty
· Przegl�danie otrzymanych komunikatów
· Wysy�anie plików do banku oraz przegl�danie i pobieranie plików udost$pnionych Klientowi przez bank

Menu systemu:
· Rachunki

· Udzia y

· Kredyty

· Przelewy

· Lokaty

· Zlecenia!otwarte

· Przelewy!zbiorcze

· Kontrahenci

· Tabele

· Konfiguracja

· Has a

· Komunikaty

· Dokumenty!i!pliki
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Rozdzia� 4.  Rachunki

4.1.  Pozosta�y limit dzienny

W  opcji  Rachunki  istnieje  mo!liwo�#  wy�wietlenia  informacji  o  pozosta�ym  limicie  dziennym.  Informacja  taka
wy�wietlana jest na li�cie rachunków pod saldem bie!�cym rachunku, w kolumnie Saldo bie�!ce (Pozosta�y limit
dzienny).

4.2.  Prezentacja informacji o przyznanym limicie kredytowym
oraz lnii kredytowej w rachunku bie�!cym

Na formatce szczegó�ów rachunku prezentowane s� dodatkowe dane dotycz�ce przyznanego limitu oraz linii
kredytowych w rachunku bie!�cym. Dane widoczne s� na formatce je�li us�uga 

RACHUNKI_STAN_RACHUNKU_DODATKOWE_DANE_LIMITU ustawiona jest na warto�# T
Dla pola Przyznany limit w przypadku linii kredytowej w rachunku bie!�cym  prezentowane s� dodatkowo podpola:
· Sta�y tekst: w tym linia kredytowa w RB,
· Przyznana kwota - wysoko�� przyznanej linii kredytowej,
· Oprocentowanie - oprocentowanie linii kreydtowej,
· Data ko#ca - ko#cowa data obowi$zywania linii kredytowej w formacie RRRR-DD-MM.  W przypadku linii udzielonej

na czas nieokre�lony dla pola Data ko#ca: nie b�dzie prezentowana �adna warto��.
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Informacje dotycz�ce linii kredytowej zaczynaj�ce si� od s�ów w tym linia kredytowa w RB: b�d� mia�y charakter
sekcji wielokrotnej je$li klient posiada" b�dzie wi�cej ni# jedn� lini� kredytow�.

Dla  pola  Przyznany  limit  w  przypadku  przyznanego  limitu  w  rachunku  bie#�cym   prezentowane  s�  dodatkowo
podpola:
· Sta�y tekst: w tym limit w RB,
· Przyznany limit w RB - wysoko�� przyznanego limitu kredytowego,
· Oprocentowanie limitu - oprocentowanie limitu kredytowego,
· Data ko#ca limitu - ko#cowa data obowi$zywania liimitu kredytowego w formacie RRRR-DD-MM.
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W  przypadku,  gdy  nie  ma  przyznanego  limitu  lub  linii  kredytowej  sekcja  z  dodatkowymi  podpolami  nie  b�dzie
wy�wietlana, pozostanie jedynie pole Przyznany limit prezentuj�ce warto�� 0,00.



Dokumentacja u�ytkownika systemu def3000/CEB

Rozdzia� 4   Rachunki

Strona 11

DOC.UZT_def3000_CEB_2.31.000C_Suplement

4.3.  Rachunki wirtualne

Opcja Rachunki wirtualne dost�pna jest  w  menu Rachunki b!d�cym domy#lnym oknem aplikacji.

Po  wyborze  opcji  Rachunki  wirtualne  wy#wietlone  zostanie  okno  pozwalaj�ce  na  wyszukanie  rachunków

wirtualnych dla wybranego rachunku masowego

W oknie tym nale$y okre#li%:
· rachunek  masowy dla  którego  maj�  by�  wy�wietlone rachunki  wirtualne  �  mo�liwo��  wyboru  warto�ci  wszystkie

lub  dla  wskazanego  rachunku (lista  dost�pnych  rachunków Klienta  z  mo�liwo�ci�  wskazania  jednego  rachunku z
listy),

· zakres dat, z którego maj� by� pobierane operacje,
· rachunek wirtualny � mo�liwo�� wyboru warto�ci wszystkie lub dla wskazanego rachunku wirtualnego (mo�liwo��

wpisania  w  polu  okre�lonego  numeru  rachunku  wirtualnego).  W  przypadku  wyboru  opcji  wszystkich  na  li�cie
operacji na rachunkach wirtualnych wy�wietlana jest dodatkowa kolumna Rachunek, w której znajduje si� numer
NRB rachunku, z którym zwi�zany jest dany rachunek wirtualny,

· sposób u!o�enia operacji,

· sposób  sortowania  (rosn�co  /  malej�co)  �  wstawiaj�c  znacznik  w  polu  odwrotnie  decydujemy  o  zamianie
kolejno�ci  wy�wietlania  danych.  Na  przyk!ad  dokumenty  posortowane  wg  nr  dokumentu  wy�wietlane  s�  od
najni�szego  do  najwy�szego  numeru.  Po  zaznaczeniu  odwrotnie  wy�wietlone  zostan�  od  najwy�szego  do
najni�szego.

· liczb� operacji jaka ma by� wy�wietlana na stronie,a nast�pnie u�y� przycisku [Szukaj].
Przycisk [Szukaj] uruchamia proces przeszukiwania i powoduje wy#wietlenie listy operacji zrealizowanych w Systemie
Informatycznym  Banku  w  zadanym  przedziale  czasowym  na  rachunkach  wirtualnych  przypi!tych  do  wybranego
rachunku Klienta. 
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W oknie Lista rachunków wirtualnych dost�pne s� nast!puj�ce informacje:
· Rachunek  �  numer  rachunku  masowego  w  formacie  NRB  (kolumna  raportu  wy�wietlana  wy��cznie  w  przypadku

wybrania w parametrach raportu w polu Z rachunku opcji wszystkich),
· Data ksi$gowania operacji na rachunku pomocniczym (wirtualnym),
· Numer dokumentu,
· Kwota operacji,
· NRB pomocniczy � numer rachunku wirtualnego,
· Zleceniodawca operacji,
· Tytu� p�atno�ci.

Na formatce dost!pne s� nast!puj�ce przyciski funkcyjne:
[Drukuj] � pozwala na wy#wietlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a nast!pnie wydruk na drukark!. Aby
otworzy� okno dialogowe drukowania nale%y klikn"$ w dowolnym miejscu wydruku.
[Eksportuj  dane  do  pliku]  �  pozwala  na  pobranie  operacji  na  rachunkach  wirtualnych  i  zapisanie  na  lokalnym
komputerze  u�ytkownika  danych  operacji  na  rachunkach  wirtualnych.  Format  pliku  mo�na  okre�li$  za  pomoc"
parametru Format eksportu operacji na rachunkach wirtualnych w menu Konfiguracja -> Parametry aplikacji. Do
wyboru s" nast!puj�ce formaty: XML, liniowy, MT942, MT942/Multicash. Dodatkowo istnieje mo%liwo�� wyboru typu
pliku  eksportu  w  postaci  nieskompresowanej  lub  skompresowanej  (ZIP).  W  przypadku  wyboru  opcji
skompresowany (ZIP) lista operacji eksportowana jest w postaci skompresowanego archiwum ZIP zawieraj�cego
plik w odpowiednim formacie. 
W  przypadku,  gdy  lista  operacji  na  raporcie  przekracza  5000,  istnieje  mo%liwo��  eksportu  danych  tylko  do  pliku
skompresowanego (opcja nieskompresowany jest wy��czona i zaznaczona jest opcja skompresowany (ZIP).
[Zamknij] � powrót do formatki wyszukiwania rachunków wirtualnych.

W  przypadku,  gdy  us�uga  RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR  ustawiona  jest  na  warto��  T  dla
formularza zawieraj�cego kryteria wyszukiwania operacji dotycz�cych rachunków wirtualnych wyszukiwanie operacji
odbywa� si� b�dzie po zakresie dat ksi�gowania. Daty wprowadzone w pola Lista operacji od dnia do dnia traktowane
b!d�  jako  daty  ksi!gowania,  czyli  daty  operacyjne  pod  którymi  nast�pi�o  ksi!gowanie  dokumentu  w  systemie
defBank-Pro. Dla formatki Lista rachunków wirtualnych jako data ksi!gowania pobierana b!dzie z systemu defBank-
Pro data operacyjna, w której nast�pi�o ksi!gowanie dokumentu.

4.4.  Stan rachunku - prezentacja daty operacji

W  przypadku,  gdy  us�uga  RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR  ustawiona  jest  na  warto��  T  dla
formularza  Stan  rachunku  zamiast  kolumny  Data  waluty  prezentowana  jest  kolumna  Data  operacji.  Dla
komunikatów przychodz�cych jako data operacji pobierana b!dzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir,
w pozosta�ych przypadkach prezentowana jest data waluty. 
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4.5.  Ostatni wyci!g - prezentacja numeru wyci!gu oraz
dodatkowych dat na wyci!gu

Kolumna Ostatni wyci!g dla danego rachunku zawiera informacje o dacie ostatniego wygenerowania wyci�gu oraz
saldzie  rachunku  po  wykonaniu  operacji  wykazanych  na  wyci�gu.  Dodatkowo  u�ytkownik  ma  mo�liwo��  wydruku
oraz zapisu na dysku w postaci pliku PDF listy operacji dla danego wyci�gu wraz z kolejnym numerem wyci�gu dla
danego rachunku

Po wybraniu daty ostatniego wyci�gu otwarte zostanie okno:
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U�ytkownik ma dost�p do nast�puj�cych informacji:
· Data dnia, z którego utworzony by� wyci�g
· Saldo otwarcia � saldo rachunku z ostatniego dnia ksi!gowego poprzedzaj�cego wykonanie wyci�gu
· Obci�"enia � suma obci�"e# zaksi!gowanych w dniu wykonania wyci�gu
· Uznania � suma uzna# zaksi!gowanych w dniu wykonania wyci�gu
· Saldo zamkni!cia � saldo po zaksi!gowaniu obci�"e# i uzna# z dnia

Dla ka�dej operacji podane s� nast�puj�ce dane:
· Data ksi!gowania � data zaksi!gowania operacji w systemie bankowym
· Data  operacji  �  dla  operacji  przelewów  przychodz�cych  jest  to  data  nadania  komunikatu  z  komunikatu

eliksirowego,  dla  operacji  przelewów  wychodz�cych  jest  to  data  realizacji  z  komunikatu  eliksirowego,  dla
pozosta�ych operacji jest to data waluty

· Rodzaj  operacji  �  informacja  o  rodzaju  operacji  np.  Prowizja,  Przelew  ZUS  itp.  Wybór  odno$nika  w  kolumnie
Rodzaj operacji umo"liwia podgl�d oraz wydruk danej operacji

· Saldo przed/Saldo po � saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu
· Kwota � kwota operacji
· Odbiorca/Nadawca � nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu
· Tytu� p�atno$ci � opis, czego transakcja dotyczy

Kolumny  Data  ksi!gowania  oraz  Data  operacji  prezentowane  s��  w  przypadku  gdy  us!uga
USLUGA_WYCIAGI_ROZSZERZONE_DATY  ustawiona jest  na warto�#  T  w przeciwnym przypadku prezentowana
jest jedna kolumna o nazwie Data waluty.

W  przypadku,  gdy  us!uga  RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR  ustawiona  jest  na  warto�#  T  dla
listy operacji na wyci�gu dla komunikatów przychodz�cych jako data operacji pobierana b�dzie z systemu defBank-
Pro  data  w  komunikacie  Elixir  w  pozosta!ych  przypadkach  prezentowana  jest  data  waluty.  Jako  data  ksi�gowania
pobierana b�dzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nast�pi�o ksi�gowanie dokumentu.

Dost�pne przyciski funkcyjne to:
[Drukuj] � pozwala na wy$wietlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a nast�pnie wydruk na drukark�
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Przyk�adowa formatka wyci�gu pobranego z systemu bankowego z kolejnym numerem wyci�gu, gotowa do wydruku.

Numer  wyci�gu  dla  wyci�gu  bankowego  prezentowany  jest  w  przypadku  gdy  us�uga  USLUGA_NR_WYCIAGU
ustawiona jest na warto$" T.

 

Uwaga: Aby otworzy" okno dialogowe drukowania nale#y klikn�& prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu
na wyci�gu.
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[Pobierz PDF] �  umo�liwia zapisanie na dysku w postaci pliku PDF wyci�gu lub wybranej operacji (wybór przycisku
dost�pnego w kolumnie Rodzaj operacji)
[Poka�] � warto!& okre!la ile rekordów (operacji) ma zosta& wy!wietlonych na stronie
[Zamknij] � zamkni�cie okna, powrót do okna Rachunki

4.6.  Wyci!gi - prezentacja dodatkowych dat na wyci!gach

Kolumna  Wyci!gi  dla  danego  rachunku  daje  dost�p  do  listy  wygenerowanych  wyci�gów  z  zadanego  przedzia$u
czasowego.

Po wybraniu listy, przy rachunku wy!wietlone zostanie okno:
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W oknie tym nale�y okre�li� zakres listy wyci�gów. Mo�na to zrobi� dwoma metodami:
· Okre�li� zakres dat
· Okre�li� liczb� dni, z których ma zosta� wy�wietlona lista wyci"gów
a nast�pnie u�y� przycisku [Poka�]. 

W przyk"adzie poni�ej wybrano zakres dat od 2008-01-01 do 2008-01-05:

Dla ka�dego wyci�gu wy�wietlone s� nast�puj�ce informacje:
· Data wyci"gu � data dnia, z jakiego przygotowany jest wyci"g
· Saldo otwarcia � saldo z ostatniego dnia ksi�gowego przed wykonaniem wyci"gu
· Obci"#enia � ilo�� i warto�� zaksi�gowanych obci"#e� w danym dniu
· Uznania � ilo�� i warto�� uzna� zaksi�gowanych w danym dniu
· Saldo zamkni�cia � saldo na koniec dnia, z którego wykonano wyci"g

 

Uwaga:  Je�li  podczas  okre�lania  zakresu  wyci�gów zostanie  zaznaczony  parametr  Pomi!  szczegó�owe dane na
temat obrotów wówczas kolumna Obci"�enia i Uznania nie b�dzie zawiera"a danych.

 

Dost�pne przyciski funkcyjne w tym oknie to:
[Wybierz inny zakres wyci�gów] � powrót do okna, w którym u�ytkownik okre�la zakres listy wyci�gów
[Pobierz  plik  z  wyci�gami]  �  pozwala  na  pobranie  pliku  tekstowego  z  danymi  z  wybranego  zakresu  dat  np.
wyciagi_2008_01_01_2008_01_31.txt
[Pobierz plik] � pozwala na pobranie pliku tekstowego dla wybranej daty np. wyciagi_2008_01_06.txt
[Zamknij] � zamkni�cie okna i powrót do okna Rachunki

Po wyborze odno�nika z dat� w kolumnie Data wyci"gu na poni�szej formatce prezentowane s� nast�puj�ce dane
dotycz�ce wyci�gu:
· Rachunek � numer rachunku w formacie NRB
· Saldo otwarcia � saldo z ostatniego dnia ksi�gowego przed wykonaniem wyci"gu
· Obci"#enia � ilo�� i warto�� zaksi�gowanych obci"#e� w danym dniu
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· Uznania � ilo�� i warto�� uzna� zaksi�gowanych w danym dniu
· Saldo zamkni�cia � saldo na koniec dnia, z którego wykonano wyci!g
· Data ksi�gowania � data zaksi�gowania operacji w systemie bankowym
· Data  operacji  �  dla  operacji  przelewów  przychodz!cych  jest  to  data  nadania  komunikatu  z  komunikatu

eliksirowego,  dla  operacji  przelewów  wychodz!cych  jest  to  data  realizacji  z  komunikatu  eliksirowego,  dla
pozosta�ych operacji jest to data waluty

· Rodzaj operacji � informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp.
· Saldo przed/Saldo po � saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu
· Kwota � kwota operacji
· Odbiorca/Nadawca � nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu
· Tytu� p�atno�ci � opis, czego transakcja dotyczy

Dla powy�szej formatki dost�pne s� nast�puj�ce przyciski funkcyjne:
[Drukuj] � mo�liwo�� wydruku listy operacji na wyci�gu,
[Pobierz PDF] � umo�liwia zapisanie na dysku w postaci pliku PDF listy operacji na wyci�gu
[Zamknij] � zamkni�cie okna i powrót do okna Rachunki.

Kolumny  Data  ksi�gowania  oraz  Data  operacji  prezentowane  s�  w  przypadku,  gdy  us�uga
USLUGA_WYCIAGI_ROZSZERZONE_DATY  ustawiona jest  na warto��  T  w przeciwnym przypadku prezentowana
jest jedna kolumna o nazwie Data waluty.

W  przypadku,  gdy  us�uga  RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR  ustawiona  jest  na  warto��  T  dla
listy operacji na wyci�gu dla komunikatów przychodz�cych jako data operacji pobierana b�dzie z systemu defBank-
Pro  data  w  komunikacie  Elixir  w  pozosta�ych  przypadkach  prezentowana  jest  data  waluty.  Jako  data  ksi�gowania
pobierana b�dzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nast�pi�o ksi�gowanie dokumentu.

Przyk�adowa formatka z list� operacji na wyci�gu, gotowa do wydruku.
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Uwaga: Aby otworzy� okno dialogowe drukowania nale�y klikn#� prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu
na wyci#gu.

 

Przyk$adowa formatka z list# operacji na wyci#gu w postaci PDF.
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Wybór odno�nika w kolumnie Rodzaj operacji umo!liwia podgl�d oraz wydruk danej operacji.
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4.7.  Wyszukiwanie operacji - prezentacja dodatkowych dat na
wyci!gach

Opcja Wyszukiwanie operacji umo!liwia odnalezienie operacji przeprowadzonej:
· Na zadanym lub wszystkich kontach, 
· Z zadanego przedzia!u czasowego lub z okre�lonej ilo�ci dni
· Zawieraj�ce okre�lon� tre��

W poni!szym  przyk"adzie szukana operacja dotyczy wybranego konta (rachunek g"ówny),  z  okre�lonego przedzia"u
dat (od 2008-01-01 do 2008-01-02).

Przycisk  [Szukaj]  uruchamia  proces  przeszukiwania  operacji  i  powoduje  wy�wietlenie  listy  operacji  spe"niaj�cych
zadany warunek.
Na poni!szej formatce prezentowane s� nast�puj�ce dane:
· Rachunek � numer rachunku w formacie NRB
· Data wyci�gu � data wyci�gu b�d�ca odno�nikiem do wyci�gu zawieraj�cego wyszukan� operacj�
· Data  operacji  �  dla  operacji  przelewów  przychodz�cych  jest  to  data  nadania  komunikatu  z  komunikatu

eliksirowego,  dla  operacji  przelewów  wychodz�cych  jest  to  data  realizacji  z  komunikatu  eliksirowego,  dla
pozosta!ych operacji jest to data waluty

· Data ksi�gowania � data zaksi�gowania operacji w systemie bankowym
· Rodzaj operacji � informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp.
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· Saldo przed/Saldo po � saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu
· Kwota � kwota operacji
· Odbiorca/Nadawca � nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu
· Tytu! p!atno�ci � opis, czego transakcja dotyczy

Poni�ej listy operacji prezentowane jest podsumowanie zawieraj�ce:
· Saldo po operacjach,
· Sum$ wyp!at,
· Sum$ wp!at.

Wybór odno!nika z dat� w kolumnie Data wyci!gu umo�liwia wy!wietlenie listy operacji na wyci�gu z danego dnia.
Kolumna  Data  wyci�gu  prezentowana  jest  w  przypadku  gdy  us"uga  USLUGA_WYCIAGI_ROZSZERZONE_DATY
ustawiona jest na warto�� T.

W  przypadku,  gdy  us�uga  RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR  ustawiona  jest  na  warto��  T
wyszukiwanie  operacji  na  wyci�gach  odbywa�  si&  b&dzie  po  zakresie  dat  ksi&gowania.  Daty  wprowadzone  w  pola
Wyci�gi  od  do  traktowane  b&d�  jako  daty  ksi&gowania,  czyli  daty  operacyjne  pod  którymi  nast�pi�o  ksi&gowanie
dokumentu  w  systemie  defBank-Pro.  Dla  listy  operacji  na  wyci�gu  dla  komunikatów  przychodz�cych  jako  data
operacji  pobierana  b&dzie  z  systemu  defBank-Pro  data  w  komunikacie  Elixir  w  pozosta�ych  przypadkach
prezentowana jest data waluty. Jako data ksi&gowania pobierana b&dzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w
której nast�pi�o ksi&gowanie dokumentu.
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4.8.  Wyszukiwanie operacji - zbiorcze drukowanie operacji

Opcja Wyszukiwanie operacji umo!liwia zbiorcze drukowanie wielu potwierdze" operacji w jednym dokumencie. 

Funkcjonalno�� ta uzale�niona jest od warto�ci us�ugi RACHUNKI_OPERACJE_WYDRUK_ZBIORCZY_OPER.

W  przypadku  w�&czonej  us�ugi  na  formatce  z  list&  operacji  widoczna  jest  dodatkowa  kolumna  z  checkboxami
umo�liwiaj&ca wstawienie znacznika dla danej pozycji z listy. W nag�ówku kolumny prezentowana jest liczba aktualnie
zaznaczonych zlece". Dodatkowo na formatce dost'pne s& nast'puj&ce przyciski:
· [Zaznacz na stronie] - wybór przycisku umo�liwia zaznaczenie wszystkich pozycji na li�cie z danej strony.
· [Drukuj zaznaczone do PDF] - mo�liwo�� wydruku listy operacji w formacie PDF.

Maksymalna liczba operacji do wygenerowania jest okre�lona parametrem
MAX_LICZBA_POTWIERDZEN_WYDRUK (domy�lnie: 200).

Wygl&d i dane prezentowane na potwierdzeniu s& analogiczne do wygl&du wydruku pojedynczej operacji.
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Rozdzia� 5.  Udzia�y

W opcji Udzia�y U!ytkownik ma mo!liwo�# przegl�dania udzia�ów klienta.

 Na li�cie dost�pne s� nast�puj�ce informacje:
· Rachunek � numer konta udzia�u
· Saldo udzia�u � aktualne saldo udzia�u
· Historia � informacje o operacjach dotycz!cych udzia�u.

W celu wy�wietlenia szczegó�owych informacji o udziale nale!y wybra# konto udzia�u z kolumny Rachunek.
Otwarte zostanie okno:

Informacje dost&pne w tym oknie to:
· Numer rachunku � numer konta udzia�u
· Ilo�# jednostek � ilo�# podstawowych jednostek udzia�u
· Udzia� zadeklarowany � warto�# zadeklarowanego udzia�u
· Udzia� wniesiony � warto�# wniesionego udzia�u
· Udzia�  nadp�acony  �  warto�#  nadp�aconego  udzia�u,  informacja  jest  wy�wietlana  tylko  wówczas  je�li  nadp�ata

wyst$puje
· Udzia�  brakuj!cy  -  warto�#  brakuj!cego  udzia�u,  informacja  jest  wy�wietlana  tylko  wówczas  je�li  niedobór

wyst$puje
· Saldo rachunku � aktualne saldo udzia�u
· Dywidenda � warto�# dywidendy

Przycisk funkcyjny [Zamknij] zamyka okno Szczegó�y udzia�u.

W  celu  wy�wietlenia  informacji  o  operacjach  dotycz�cych  udzia�u  nale!y  wybra#  przycisk  [Historia]  z  kolumny
Historia.
Otwarte zostanie okno:
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W oknie tym nale�y okre�li�:
· rachunek udzia�u, dla którego ma by� wy�wietlona historia
· zakres data lub liczb! dni, za które maj" by� pobierane operacje.
a nast�pnie u�y� przycisku [Szukaj]. 

Zostanie  wy�wietlona  lista  operacji  dla  wybranego  rachunku  udzia�u  zrealizowanych  w  zadanym  przedziale
czasowym.

Na li�cie dost�pne s� nast�puj$ce informacje:
· Data operacji
· Data waluty
· Saldo udzia�u przed operacj" i po operacji
· Kwota operacji
· Tytu� p�atno�ci
Pod list$ operacji znajduje si� podsumowanie zawieraj$ce:
· Saldo po operacjach
· Sum! wp�at
· Sum! wyp�at

W  przypadku,  gdy  us�uga  RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR  ustawiona  jest  na  warto��  T  dla
formularza  zawieraj$cego  kryteria  wyszukiwania  operacji  dotycz$cych  udzia�u  wyszukiwanie  operacji  odbywa�  si�
b�dzie  po  zakresie  dat  ksi�gowania.  Daty  wprowadzone  w  pola  Historia  od  do  traktowane  b�d$  jako  daty
ksi�gowania,  czyli  daty  operacyjne  pod  którymi  nast$pi�o  ksi�gowanie  dokumentu  w  systemie  defBank-Pro.  Dla
formatki  Historia  udzia�u  wy�wietlana  b�dzie  kolumna  o  nazwie  Data  operacji  oraz  Data  ksi!gowania.  Dla
komunikatów przychodz$cych jako data operacji pobierana b�dzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir
w  pozosta�ych  przypadkach  prezentowana  jest  data  waluty.  Jako  data  ksi�gowania  pobierana  b�dzie  z  systemu
defBank-Pro data operacyjna, w której nast$pi�o ksi�gowanie dokumentu.
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Rozdzia� 6.  Kredyty

W opcji Kredyty u!tkownik ma mo!liwo�# przegl$dania zawartych umów kredytowych.

W oknie Kredyty dost�pne s$ nast�puj$ce informacje:
· Numer rachunku � numer konta kredytu (kapita�u)
· Nazwa produktu � nazwa rodzaju kredytu
· Waluta � waluta, w jakiej zosta� udzielony kredyt
· Saldo � saldo konta kredytowego. Warto�� zero oznacza, #e kredyt nie zosta� jeszcze wyp�acony
· Historia kredytu � szczegó�owe informacje o operacjach dla kredytu

W celu wy�wietlenia szczegó�owych informacji o kredycie nale!y wybra# konto kredytu z kolumny Numer rachunku.

Otwarte zostanie okno:

Informacje dost�pne w tym oknie to:
· Numer rachunku � numer konta kredytu (kapita�u)
· Nazwa produktu � nazwa rodzaju kredytu
· Waluta kredytu � waluta, w jakiej zosta� udzielony kredyt
· Saldo kredytu � saldo konta kredytowego. Warto�� zero oznacza, #e kredyt nie zosta� jeszcze wyp�acony.
· Oprocentowanie kredytu � aktualna stopa procentowa dla kredytu niewymagalnego
· Data zapadalno�ci kredytu � data ca�kowitej sp�aty kredytu
· Zaleg�y kapita� � warto�� niesp�aconych rat kredytowych
· Nale#ne odsetki � warto�� odsetek naliczona na najbli#szy termin sp�aty
· Zaleg�e odsetki � warto�� niesp�aconych rat odsetkowych
· Harmonogram wyp�at transz � daty i kwoty wyp�aty transz
· Harmonogram sp�at kredytu � daty i kwoty sp�aty rat kapita�owych
· Harmonogram sp�at odsetek � daty i planowane kwoty sp�aty odsetek

Przycisk funkcyjny [Zamknij] zamyka okno Kredyt.

Przycisk  [Sp�a#] powoduje wy$wietlenie formatki  umo#liwiaj$cej wydanie dyspozycji  przelewu zwi$zanego ze  sp�at$
kredytu. Przycisk widoczny jest wy�$cznie dla kredytów prowadzonych w walucie PLN.
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Pola dost�pne na formatce sp�aty kredytu:
· Konto  obci��ane  �  wybór  z  listy  rachunków  bie��cych  prowadzonych  w  walucie  PLN,  dost�pnych  dla  klienta  do

obci��ania w systemie.
· Dost�pne !rodki � wysoko!" dost�pnych !rodków na wybranym rachunku. Tylko do odczytu.
· Kwota raty kapita#owo-odsetkowej � sumaryczna warto!" kapita#u oraz odsetek dla najbli�szej raty wynikaj�cej z

harmonogramu sp#at kredytu wraz z informacj� o walucie $PLN$. Tylko do odczytu. Sprawdzane jest, która z dat
najbli�szej raty (data kapita#owa, data odsetkowa) jest wcze!niejsza. Na ekranie prezentowana jest warto!" (rata
kapita#owa,  rata odsetkowa) odpowiadaj�ca wcze!niejszej z w/w dat. Je�eli  daty te s� równe, prezentowana jest
suma warto!ci (rata kapita#owa + rata odsetkowa).

· Aktualne  zaleg#o!ci  na  rachunku  -  informacja  na  temat  sumy  kwot  zaleg#o!ci  kapita#owych,  odsetkowych  oraz
zaleg#ych prowizji na rachunku kredytowym. Tylko do odczytu.

· Tytu#  p#atno!ci  �  opis:  $Numer  umowy:  <NR_UMOWY>$,  gdzie  <NR_UMOWY>  to  numer  umowy  pobrany  z
defBank-Pro. Tylko do odczytu.

· Kwota  sp#aty  �  domy!lnie  podstawiana  jest  suma  kwoty  raty  kapita#owo-odsetkowej  i  aktualnych  zaleg#o!ci  na
rachunku.

· Waluta $PLN$, pole tylko do odczytu.
· Data realizacji � data realizacji przelewu (domy!lnie bie��ca) w formacie DD.MM.RRRR oraz kalendarz, za pomoc�

którego u�ytkownik mo�e wybra" dat� realizacji przelewu.

Przyciski dost�pne na formatce:
[Wy�lij przelew] � wybór przycisku powoduje dodanie przelewu do listy zlece" rachunku obci&$anego.
[Zrezygnuj]  �  system  prezentuje  komunikat:  Czy  na  pewno  chcesz  zrezygnowa"?.  Je$eli  u$ytkownik  potwierdzi,
wtedy system powraca do formatki prezentuj&cej szczegó�y kredytu. W przypadku anulowania system nie dokonuje
$adnej akcji.

Po pozytywnym dodaniu polecenia przelewu dla sp�aty kredytu wy!wietlone zostanie potwierdzenie akcji.

Zdefiniowane polecenie przelewu b�dzie dost�pne na li!cie przelewów.
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Dane szczegó�owe przelewu zdefiniowanego dla sp�aty kredytu zosta�y przedstawione poni�ej.

W  celu  wy!wietlenia  informacji  o  operacjach  dla  kredytu  nale�y  wybra"  odno!nik  szczegó�y  z  kolumny  Historia
kredytu formatki g�ównej kredytów.
Otwarte zostanie okno:
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6.1.  Prezentacja sk�adników sp�aty kredytu w historii operacji

W  celu  wy�wietlenia  informacji  o  operacjach  dla  kredytu  nale�y  wybra�  odno�nik  szczegó�y  z  kolumny  Historia
kredytu formatki g�ównej kredytów.
Otwarte zostanie okno:

W oknie tym nale�y okre�li�:
· zakres dat lub liczb� dni, za które maj� by� pobierane operacje
· liczb� rekordów wy!wietlonych na stronie
a nast�pnie u�y� przycisku [Szukaj]. 

Po zdefiniowaniu kryterium wyszukiwania zostanie wy�wietlona lista operacji dla kredytu zrealizowanych w zadanym
przedziale czasowym. 

Na formatce prezentuj�cej histori! operacji kredytowych dost!pne s� nast!puj�ce dane:
· Data operacji,
· Rodzaj operacji,
· Kwota operacji/sp"ata kapita"u � warto!c kwoty operacji/kwoty sp"aconego kapita"u,
· Sp"ata odsetek � kwota sp"aconych odsetek,
· Ca"a sp"ata � kwota sumaryczna sp"aty,
· Nadp"ata � kwota nadp"aty.

W  przypadku,  gdy  us�uga  RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR  ustawiona  jest  na  warto��  T
wyszukiwanie  operacji  dla  kredytu  odbywa�  si�  b�dzie  po  zakresie  dat  ksi�gowania.  Daty  wprowadzone  w  pola
Operacje  od  do  traktowane  b!d�  jako  daty  ksi!gowania,  czyli  daty  operacyjne  pod  którymi  nast�pi�o  ksi!gowanie
dokumentu w systemie defBank-Pro (data ksi!gowania z systemu defBank-Pro). Dla listy operacji wy�wietlana b�dzie
kolumna  o  nazwie  Data  operacji  Data  ksi!gowania  prezentuj�ca  dwie  daty  jedna  pod  drug�  analogicznie  jak
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nazwy w kolumnie.  Dla komunikatów przychodz�cych jako data operacji  pobierana b�dzie  z  systemu defBank-Pro
data  w  komunikacie  Elixir  w  pozosta�ych  przypadkach  prezentowana  jest  data  waluty.  Jako  data  ksi�gowania
pobierana b�dzie z systemu defBank-Pro data operacyjna, w której nast�pi�o ksi�gowanie dokumentu.

6.2.  Rachunki kart kredytowych

W  opcji  Kredyty  U!ytkownik  ma  mo!liwo�#  przegl�dania  rachunków  kredytowych  powi�zanych  z  kartami
kredytowymi.

 W oknie Kredyty dost�pne s� nast�puj�ce informacje:
· Numer rachunku � numer rachunku kredytowego powi�zanego z kartami kredytowymi
· Nazwa produktu � nazwa rodzaju rachunku kredytowego powi�zanego z kartami kredytowymi
· Waluta � waluta, w jakiej zosta! udzielony kredyt
· Saldo � saldo rachunku kredytowego powi�zanego z kartami kredytowymi
· Historia  kredytu  �  szczegó!owe  informacje  o  operacjach  dla  rachunku  kredytowego  powi�zanego  z  kartami

kredytowymi

W celu wy�wietlenia informacji o operacjach dla  rachunku kredytowego powi�zanego z kartami kredytowymi nale!y
wybra# odno�nik szczegó�y z kolumny Historia kredytu. Otwarte zostanie okno:

W oknie tym nale!y okre�li#:
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· zakres data lub liczb� dni, za które maj� by� pobierane operacje,
· czy ma by� wy!wietlana lista transakcji czy rozlicze",
· liczb� rekordów jak ma by� wy!wietlona na stronie.
a nast�pnie u�y� przycisku [Szukaj]. 

Je�li  zosta�a  wybrana  opcja  lista  transakcji  zostanie  wy�wietlona  lista  transakcji  dla  rachunku  karty  kredytowej
zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym. 

Je�li  zosta�a  wybrana  opcja  lista  rozlicze�  zostanie  wy�wietlona  lista  rozlicze�  dla  rachunku  karty  kredytowej
zrealizowanych w zadanym przedziale czasowym.
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Na li�cie transakcji/rozlicze� dost�pne s� nast�puj�ce informacje:
Data operacji/data ksi�gowania,
Rodzaj operacji,
Saldo przed/Saldo po operacji
Kwota operacji,
Odbiorca/Nadawca operacji,
Tytu� p!atno�ci,
Saldo pocz�tkowe,
Suma obci�"e�,
Suma uzna�,
Saldo po ostatniej operacji.

W  przypadku,  gdy  us!uga  RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR  ustawiona  jest  na  warto�#  T
wyszukiwanie  operacji  dla  rachunku  kredytowego  powi�zanego  z  kartami  kredytowymi  odbywa#  si�  b�dzie  po
zakresie dat ksi�gowania. Daty wprowadzone w pola Operacje od do traktowane b�d� jako daty ksi�gowania, czyli
daty operacyjne pod którymi nast�pi!o ksi�gowanie dokumentu w systemie defBank-Pro (data ksi�gowania z systemu
defBank-Pro).  Dla  listy  operacji  w  kolumnie  Data operacji  Data  ksi!gowania  prezentowane  s�  dwie  daty  jedna
pod  drug�  analogicznie  jak  nazwy  w  kolumnie.   Dla  komunikatów  przychodz�cych  jako  data  operacji  pobierana
b�dzie z systemu defBank-Pro data w komunikacie Elixir w pozosta!ych przypadkach prezentowana jest data waluty.
Jako  data  ksi�gowania  pobierana  b�dzie  z  systemu  defBank-Pro  data  operacyjna,  w  której  nast�pi!o  ksi�gowanie
dokumentu.
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Rozdzia� 7.  Przelewy

7.1.  Przelewy grupowe

7.1.1.  Przelewy grupowe

W menu Przelewy znajduje si� opcja Przelewy grupowe. Po jej wybraniu zostanie wy�wietlone okno: 

Nale#y wprowadzi� nast�puj�ce dane:
· Grupa  kontrahentów  �  grupa  odbiorców  przelewów.  Po  wybraniu  grupy  kontrahentów  z  listy  dost�pnych  grup

nast�puje  uzupe�nienie  poszczególnych  pól  formatki  na  podstawie  danych  zdefiniowanych  dla  grupy  w  opcji
Kontrahenci -> Grupy kontrahentów. W przypadku, gdy na li!cie grup znajduje si� grupa, dla której rachunek
do  obci"#enia   jest  rachunkiem,  do  którego  u#ytkownik  nie  ma  uprawnie�  do  obci"#ania  nazwa  grupy  b�dzie
wy!wietlana na czerwono. Po jej wybraniu pojawi si� komunikat: Wybrana grupa kontrahentów nie jest dost�pna. 

· Referencje  -  w  polu  tym  mo#na  wpisa�  dowolne  literowe  i/lub  cyfrowe  oznaczenie  przelewu  np.  Przelew1.
Referencje  nie  s"  istotne  dla  systemu,  maj"  s�u#y%  u#ytkownikowi  np.  podczas  szukania  zlece$.  Pole  jest
opcjonalne, mo#e zosta% puste.

· Rachunek do obci"#enia � numer konta, który zostanie obci"#ony dyspozycjami.
· Kwota � kwota operacji, pole opcjonalne, mo#e pozosta� puste lub mie� wpisan" kwot� zerow".
· Tytu�em - tytu� przelewów, pole wymagane.
· Data  realizacji  �  data  realizacji  przelewów,  w  przypadku  pustej  lub  przesz�ej  daty  w  danych  grupy  w  polu

automatycznie wstawiana jest bie#"ca data.

U#ytkownik ma do dyspozycji nast�puj�ce przyciski funkcyjne:
[Zapisz  przelewy]  �  powoduje  sprawdzenie  poprawno�ci  wype�nienia  pól  formatki  i  utworzenie  tylu  nowych
przelewów ilu jest kontrahentów w wybranej grupie. W przypadku, gdy:
· wype�nione  s"  wszystkie  wymagane  dane  dla  przelewu  oraz  wype�nione  jest  pole  Kwota  warto�ci%  niezerow%

przelewy otrzymuj% status �Nowe�.
· wype�nione s% wszystkie wymagane dane dla przelewu, ale pole  Kwota  jest puste lub wype�nione kwot% zerow%

przelewy otrzymuj% status �Do edycji�.
[Zamknij] � wycofanie si� z operacji, powrót do okna Przelewy

Pola  na formatce Nowe przelewy grupowe wype�nione danymi po  wybraniu grupy kontrahentów, przed zapisaniem
przelewów  mog�  by�  modyfikowane.  Jednak  zmiana  zawarto�ci  tych  pól  nie  ma  wp�ywu na  dane  dotycz�ce  grupy
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kontrahentów.

7.1.2.  Status "Do edycji"

Przelewy o statusie �Do edycji� s� wy�wietlane na li�cie przelewów z warto�ci� 0,00 w kolumnie Kwota i ikon� . 

Edycj� przelewu o takim statusie mo�na wykona� na dwa sposoby:
· poprzez wybranie odno�nika � ikony statusu w kolumnie St. lub daty przelewu w kolumnie Data przelewu
· poprzez zaznaczenie na li�cie przelewów o statusie �Do edycji� i naci�ni�cie przycisku [Edytuj].

Przelewy  o  statusie  �Do  edycji�  mo�na  usun��  zbiorczo  z  listy  przelewów.  Usuni�ty  przelew  jest  prezentowany  na
li�cie przelewów, w raportach i w archiwum przelewów ze statusem �Usuni�ty� i warto�ci� 0,00 w kolumnie �Kwota�.

Przelewy  o  statusie  �Do  edycji�  s�  wy�wietlane  na  li�cie  przelewów,  gdy  kryterium  wyszukiwania  w  polu  Lista
przelewów jest ustawione na Wszystkich lub �Do edycji�.

7.1.3.  Edycja przelewu

Po wybraniu przelewu o statusie �Do edycji� zostanie wy�wietlone okno:

Po  otwarciu  formatki  pole  Kwota  jest  puste  i  automatycznie  umieszczany  jest  w  nim  kursor.  U�ytkownik  musi
wprowadzi� kwot� i zapisa� przelew. Status przelewu zmienia si� na �Nowy�.
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7.1.4.  Edycja wielu przelewów

Dla przelewów o statusie �Do edycji� oraz �Nowe� zosta�a dodana funkcjonalno�� szybkiej edycji wielu przelewów.
Poni�ej listy przelewów, w sekcji przycisków operacji zbiorczych zosta� dodany nowy przycisk [Edytuj].
Zaznaczenie przelewów na li�cie i naci�ni�cie przycisku [Edytuj] powoduje otwarcie okna, w którym wy�wietlana jest
formatka edycji pierwszego z zaznaczonych przelewów.

Formatka  edycji  jest  identyczna  jak  dla  edycji  pojedynczego  przelewu  przy  czym  dodany  zosta�  nowy  przycisk
[Omi�].  Naci�ni�cie go powoduje wy�wietlenie kolejnego z zaznaczonych przelewów przeznaczonych do edycji,  bez
zapisywania zmian na wy�wietlonym bie�"cym przelewie.
Naci�ni�cie  przycisku  [Zapisz  przelew]  powoduje  zapisanie  zmodyfikowanych  danych  przelewu  i  automatyczne
wy�wietlenie formatki edycji kolejnego przelewu.
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7.2.  Filtrowanie listy przelewów wed�ug dodatkowych kryteriów
wyszukiwania

W  opcji  Przelewy  oraz  w  Archiwum  u!ytkownik  ma  mo!liwo�#  filtrowania  listy  przelewów  wed�ug  dodatkowych
kryteriów. W tym celu musi zaznaczy# opcj� Dodatkowe kryteria wyszukiwania.
Wy�wietlone  zostan�  pola,  które  po  zaznaczeniu  znacznika  aktywno�ci  znajduj�cego  si�  przy  ka!dym  z  nich  b�d&
uwzgl�dniane w procesie wyszukiwania przelewów:
· Referencje  �  pole  tekstowe,  w  którym  mo�na  wpisa�  maksymalnie  35  znaków;  wyszukane  zostan�  przelewy

zawieraj�ce w polu Referencje wprowadzony ci�g znaków.
· Data  od  i  Data  do  �  data  w  formacie  RRRR-MM-DD;  wyszukane  zostan�  przelewy,  których  data  przelewu,  w

przypadku wpisania daty:
· w obu polach (Data od i Data do) zawiera si! w zadanym przedziale dat,
· tylko w polu Data od jest równ� lub pó"niejsza od zadanej daty,
· tylko w polu Data do jest równa lub wcze#niejsza od zadanej daty.
· Kwota od i Kwota do � wyszukane zostan� przelewy, których kwota, w przypadku wpisania kwoty:
· w obu polach (Kwota od i Kwota do) zawiera si! w zadanym przedziale kwot,
· tylko w polu Kwota od jest równ� lub wy�sza od zadanej kwoty,
· tylko w polu Kwota do jest równa lub ni�sza od zadanej kwoty.
· Dla kontrahenta � pole tekstowe, w którym mo�na wpisa� maksymalnie 30 znaków; wyszukane zostan� przelewy

zawieraj�ce w nazwie lub numerze rachunku kontrahenta wprowadzony ci�g znaków.
· Tytu�em  �  pole  testowe,  w  którym  mo�na  wpisa�  maksymalnie  35  znaków;  wyszukane  zostan�  przelewy

zawieraj�ce w polu Tytu!em wprowadzony ci�g znaków,
· Rach.  do  obc.  �  wybór  rachunku  do  obci��enia  z  dost!pnej  listy  rozwijalnej  lub  warto#�  wszystkie.  Wyszukane

zostan� przelewy z�o�one z wybranego rachunku obci��anego lub ze wszystkich rachunków bie��cych klienta. 

 

Uwaga: Funkcjonalno�# nie jest dost�pna w opcji Archiwum przelewów.

 

Opcja  Dodatkowe  kryteria  wyszukiwania  jest  aktywna  tylko  gdy  w  polu  Typ  zlecenia  wybrana  jest  warto�#
Przelewy.
W przypadku zaznaczenia znacznika aktywno�ci przy polu wyboru i pozostawienie pola pustego, a w przypadku pól
zawieraj�cych  daty  lub  kwoty  pozostawienie  obu  pól  pustych  powoduje  wy�wietlenie  komunikatu  informuj�cego  o
nieprawid�owym wype�nieniu pola, np. Pole Referencje jest puste.
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7.3.  Suma przelewów na stronie i na wszystkich stronach

W opcji Przelewy istnieje mo!liwo�# wy�wietlenia informacji o sumie przelewów znajduj$cych si� na bie#$cej stronie
oraz na wszystkich stronach. Informacja taka znajduje si� bezpo�rednio nad list$ przelewów.

7.4.  Data realizacji przelewu

W  opcji  Przelewy  �  na  li�cie  przelewów  oraz  na  raportach  z  przelewów  dla  przelewów  zrealizowanych  istnieje
mo!liwo�# wy�wietlenia informacji  o dacie realizacji  przelewu. Informacja ta wy�wietlana jest pod  dat$ przelewu w
kolumnie Data przelewu (Data realizacji).

7.5.  Zmiana daty realizacji przelewów

Dla przelewów o statusie �Nowe� istnieje mo!liwo�# zmiany daty realizacji.
Poni!ej listy przelewów, w sekcji przycisków operacji zbiorczych znajduje si� przycisk [Ustaw dat�].
Zaznaczenie  przelewów  na  li�cie  i  naci$ni�cie  przycisku  [Ustaw  dat�]  spowoduje  otwarcie  okna,  w  którym
wy$wietlana  jest  informacja  o  ilo$ci  zaznaczonych  przelewów  ze  statusem  �Nowe�  obci$#aj$cych  rachunek,  do
którego u#ytkownik ma uprawnienia oraz pole Nowa data realizacji przelewów, w którym nale#y wprowadzi# dat�
w formacie RRRR-MM-DD.

Na formatce dost�pne s$ nast�puj$ce przyciski funkcyjne: 
[Zrezygnuj] � powoduje zamkni�cie okna bez zmiany daty realizacji przelewów.
[Ustaw  dat�]  �  powoduje  sprawdzenie  poprawno�ci  wprowadzonej  daty,  a  nast�pnie  zmian�  daty  realizacji  dla
wszystkich  zaznaczonych  przelewów  ze  statusem  �Nowy�  obci$#aj$cych  rachunek,  do  którego  u#ytkownik  ma
uprawnienia.
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7.6.  Dodawanie nowego przelewu na podstawie danych
wcze!niej zdefiniowanego przelewu

Dla przelewów niezale�nie od statusu istnieje mo�liwo�� utworzenia nowego przelewu na podstawie danych wcze�niej
zdefiniowanego przelewu.
Poni�ej listy przelewów, w sekcji przycisków operacji zbiorczych znajduje si� przycisk [Dodaj].
Zaznaczenie  wybranego  przelewu  na  li�cie  i  naci�ni�cie  przycisku  [Dodaj]  umo�liwia  dodanie  nowego  przelewu  na
podstawie danych wcze�niej zaznaczonego przelewu.

7.7.  Przelewy z przysz�" dat" realizacji jako przelewy odroczone

W celu zdefiniowania przelewu odroczonego nale�y wybra� opcj� Nowy przelew.
Otwarte zostanie okno:

Nale�y wprowadzi� nast�puj�ce dane:
· Referencje  �  w  polu  tym  mo�na  wpisa�  dowolne  literowe  i/lub  cyfrowe  oznaczenie  przelewu  np.  Przelew1.

Referencje  nie  s�  istotne  dla  systemu,  maj�  s�u�y�  u�ytkownikowi  np.  podczas  szukania  zlece�.  Pole  jest
opcjonalne, mo�e zosta� puste.

· Rachunek  do  obci��enia  �  numer  konta,  który  zostanie  obci��ony  t�  dyspozycj�.  Domy�lnie  podpowiadany  jest
rachunek  zdefiniowany  w  opcji  Konfiguracja  jako  domy�lny  lub  warto��  Wybierz  w  zale�no!ci  od  uprawnie�
u�ytkownika. Po wybraniu szablonu system wpisuje numer konta, jaki zosta� zapisany w szablonie.

· Nazwa  kontrahenta  �  nazwa  odbiorcy  przelewu.  Je!li  dane  odbiorcy  by�y  wcze!niej  zdefiniowane  (w  opcji
Kontrahenci)  mog�  zosta�  wybrane  z  listy.  Nale�y  wybra�  Kontrahent  z  listy  i  klikn��  w  link  Wszyscy  lub
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odpowiedni� liter�. Na li�cie odbiorców zostan� wy�wietlone skróty nazw. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostan�
przeniesione  na  dokument  w  pola:  Nazwa  kontrahenta  i  Nr  rachunku  kontrahenta.  Wybranego  w  ten  sposób
odbiorc� mo�na edytowa�. W tym celu nale�y wybra� opcj� Inny kontrahent. Przy zapisie przelewu system zapyta:
Czy chcesz zapisa� poprawki o identyfikatorze.... Je�li odbiorca nie by� wcze�niej zdefiniowany, jego dane mo�na
wpisa�  (nale�y  wybra�  Inny  kontrahent)  podczas  wprowadzania  dokumentu,  a  przyciskiem  [Dodaj  kontrahenta]
doda� do listy. Mo�na tak�e dopisa� kontrahenta, który jest zapisany w szablonie. Wtedy po wybraniu szablonu i
naci�ni�ciu przycisku [Dodaj kontrahenta] kontrahent zostanie zapisany pod tak� nazw�, pod jak� by� zapisany w
szablonie (o ile u�ytkownik go przed zapisem nie zmodyfikuje).

· U�ytkownik  ma  mozliwo��  wyszukiwania  kontrahenta  po  nazwie  po  wyborze  przycisku  [Szukaj].  Funkcjonalno��
wyszukania  po  dowolnym  ci�gu  znaków  jest  to�sama  z  funkcjonalno�ci�  wyszukiwania  istniej�c�  w  opcji
Kontrahenci. Funkcjonalno�� jest dost�pna je�li zaznaczono opcj� Kontrahent z listy,

· Nr  rachunku kontrahenta  �  numer  rachunku  odbiorcy  przelewu,  w  formacie  NRB.  Po  wybraniu  szablonu  system
wpisuje numer konta kontrahenta taki, jaki zosta� zapisany w szablonie.

· Kwota  �  kwota  operacji.  Je�li  wybrali�my  szablon  przelewu  kwota  zosta�a  wpisana  automatycznie  zgodnie  z
zapisem w szablonie. U�ytkownik mo�e zmieni� warto�� kwoty.

· Tytu�em  �  tytu�  przelewu  wype�niany  jest  automatycznie  po  wybraniu  szablonu.  Zawarto��  pola  mo�e  zosta�
zmieniona na dowoln�, nieprzekraczaj�c� 140 znaków.

· Data  �  pole  wype�niane  automatycznie  dat�  bie��c�,  istnieje  mo�liwo��  wprowadzenia  przysz�ej  daty  realizacji
przelewu.

· Zleceniodawca  � pole wype�niane automatycznie pe�n� nazw� klienta.

U�ytkownik ma do dyspozycji nast�puj�ce przyciski funkcyjne:
[Zapisz przelew] � dodanie przelewu do realizacji
[Zrezygnuj] � wycofanie si� z operacji, powrót do okna Przelewy
[Szablon]  �  zdefiniowany  przelew  mo�na  zapisa�  jako  szablon.  Szablon  obejmuje  wszystkie  dane  zdefiniowane  na
przelewie  tj.  Rachunek  do  obci��enia,  Nazw�  kontrahenta,  Nr  rachunku  kontrahenta,  Kwot�  oraz  Tytu�.  Dane
odczytane  z  szablonu  mog�  zosta�  poprawione  przez  u�ytkownika  np.  zmieniona  kwota  dokumentu.  Przy  kolejnej
rejestracji przelewu nie ma konieczno�ci wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybra� w�a�ciwy szablon z listy.
[Zapisz] � zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem [OK]
[Usu�] � umo�liwia wykasowanie wybranego szablonu.

Po  akceptacji  oraz poprawnym przekazaniu przelewu odroczonego do systemu bankowego  status  przelewu zostaje
zmieniony na aktywny. Gdy przelew znajduje si� w stanie aktywnym jest on cyklicznie synchronizowany z systemem
bankowym pod wzgl�dem stanu jego realizacji. 

Na li�cie przelewów prezentowane s� nast�puj�ce ikony statusów oznaczaj�ce przelewy odroczone:

· aktywny przelew odroczony   

· przelew odroczony gotowy do zerwania  

· przelew odroczony w trakcie zrywania  
· przelew  odrzucony  (status  prezentowany  w  przypadku  anulowania  przelewu  odroczonego  oraz  przekazania

zerwania przelewu odroczonego do systemu bankowego) 

Definiowanie przelewów odroczonych jest mo�liwie dla przelewów zwyk�ych, ZUS oraz US.

7.7.1.  Wstrzymanie realizacji przelewu odroczonego

Operator ma mo�liwo�� wstrzymania realizacji  przelewu odroczonego. W tym celu w pierwszym kroku nale�y wybra�
z  listy  przelew  odroczony  o  statusie   �aktywny�  oraz  zaakceptowa�  wstrzymanie  realizacji  wybranego  przelewu
poprzez wprowadzenie poprawnego kodu PIN.
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Przelew uzyskuje wówczas status ,,gotowy do zerwania�.  Na  poni�szej  formatce  dost�pne  s�  nast�puj�ce przyciski
funkcyjne:
[Wycofaj akcept] � usuni�cie podpisu z przelewu tj. przywrócenie statusu �aktywny�
[Przeka�  zerwanie  do  realizacji]  �  wys�anie  zerwania  przelewu  odroczonego  do  banku  w  celu  realizacji.  Przelew
otrzyma status �anulowany w trakcie zrywania�.
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Dost�pne przyciski funkcyjne dla powy�szej formatki:
[Wycofaj akcept] � usuni�cie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu �aktywny�
[Przeka� zerwanie do realizacji] � wys�anie anulowania przelewu odroczonego do banku w celu realizacji. Dokument
otrzyma status �w trakcie zrywania�.

7.7.2.  Przekazanie zerwania przelewu odroczonego do realizacji oraz
wstrzymanie realizacji zerwania

Operator ma mo�liwo�# zerwania przelewu odroczonego do realizacji . W tym celu w pierwszym kroku nale�y wybra#
z  listy  przelew odroczony  o  statusie  ,,gotowy  do  zerwania�  oraz  wybra#  przycisk  [Przeka�  zerwanie  do  realizacji].
Przelew uzyskuje wówczas status 
,,anulowany w trakcie zrywania�.
W celu  wstrzymania  realizacji  zerwania  przelewu odroczonego  nale�y  wybra#  z  listy  przelew  o  statusie  ,,w  trakcie
zrywania�  oraz  wybra#  przycisk  [Wstrzymaj  realizacj�  zerwania].  Przelew  otrzymuje  wówczas  status  ,,gotowy  do
zerwania�.
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Po  anulowaniu  przelewu  odroczonego  oraz  przekazaniu  zerwania  przelewu  odroczonego  do  systemu  bankowego
status przelewu zostaje zmieniony na ,,odrzucony�. 

7.8.  Zbiorcze wycofanie z realizacji aktywnych przelewów
odroczonych

W  opcji  Przelewy  u!ytkownik  ma  mo!liwo�#  wycofania  aktywnych  przelewów  odroczonych.  W  tym  celu  po
zaznaczeniu  na li�cie  przelewów aktywnych  przelewów odroczonych  nale!y  nacisn$#  przycisk  [Wycofaj].  Pojawi  si�
okno z zapytaniem: Czy chcesz wycofa� z realizacji zaznaczone aktywne przelewy odroczone?
Po wybraniu przycisku [OK] wy�wietlona zostanie formatka zawieraj$ca: 
· aplet s!u"#cy do podpisania anulowania realizacji przelewów odroczonych,
· liczb$ i !#czn# kwot$ zaznaczonych aktywnych przelewów odroczonych z podzia!em na rachunki do obci#"enia.
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Po  naci�ni�ciu  przycisku  [Podpisz]  i  podaniu  prawid�owego  kodu  PIN  rozpocznie  si�  proces  akceptacji  wycofania
przelewów odroczonych z realizacji. 
Naci�ni�cie przycisku [Zrezygnuj] powoduje zamkni�cie okna i powrót do listy przelewów.
Nie  jest  mo�liwe  wykonanie  w  trakcie  jednej  operacji  zbiorczej  zarówno  wycofania  akceptacji  przelewów  oraz
wycofania z realizacji aktywnych przelewów odroczonych. Po zaznaczeniu na li�cie przelewów do wycofania akceptu
oraz  aktywnych  przelewów  odroczony  i  naci�ni�ciu  przycisku  [Wycofaj]  pojawi  si�  komunikat:  Nie  jest  mo�liwe
równoczesne wykonanie wycofania akceptu oraz wycofania aktywnych przelewów odroczonych z realizacji. 

7.9.  Zbiorcze wstrzymanie przelewów - podsumowanie

Po naci�ni�ciu przycisku [Wstrzymaj], gdy na li�cie przelewów zaznaczone zosta�y przelewy do wstrzymania realizacji
wy�wietlona zostanie formatka zawieraj�ca liczb� i ��czn� kwot� przelewów zaznaczonych do wstrzymania realizacji
(w tym przelewów z paczek) z podzia�em na rachunki do obci��enia.

Na formatce dost�pne s� nast�puj�ce przyciski funkcyjne: 
[Wstrzymaj] � powoduje wstrzymanie przekazania do realizacji zaznaczonych przelewów.
[Zrezygnuj] � powoduje zamkni�cie okna i powrót do listy przelewów.

7.10.  Zbiorcze przekazanie przelewów

W  opcji  Przelewy  u�ytkownik  ma  mo�liwo�&  zbiorczego  przekazania  do  realizacji  gotowych  przelewów  oraz
gotowych do przekazania zerwa$ przelewów odroczonych.
W  tym  celu  po  zaznaczeniu  na  li�cie  przelewów  gotowych  do  przekazania  oraz  gotowych  do  przekazania  zerwa$
przelewów  odroczonych  nale�y  nacisn!&  przycisk  [Przeka�].  Wy�wietlona  zostanie  formatka  zawieraj!ca  liczb�  i
�!czn! kwot� zaznaczonych do przekazania przelewów oraz przelewów odroczonych do przekazania do wycofania.
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Na formatce dost�pne s� nast�puj�ce przyciski funkcyjne: 
[Przeka�]  �  powoduje  przekazanie  do  realizacji  zaznaczonych  gotowych  przelewów  oraz  zerwa�  przelewów
odroczonych.
[Zrezygnuj] � powoduje zamkni�cie okna i powrót do listy przelewów.

7.11.  Nowy przelew - pole ,,Nazwa kontrahenta�

W opcji Nowy przelew pole Nazwa kontrahenta zosta!o podzielone na cztery 35-znakowe podpola.
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7.12.  Nowy przelew - pole ,,Tytu�em�

W opcji Nowy przelew pole Tytu�em zosta�o podzielone na cztery 35-znakowe podpola.

7.13.  Nowy przelew - wybór drogi p�atno!ci dla przelewu
zewn"trznego

W opcji   Nowy przelew  prezentowana jest sekcja  Droga  p�atno!ci dla  przelewu  zewn"trznego  umo�liwiaj�ca
wybór drogi  p!atno$ci  dla  przelewu zewn�trznego  poprzez  wstawienie  znacznika  przy  polu  ELIXIR  lub  SORBNET.
Domy$lnie zaznaczona jest opcja ELIXIR. 
ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksi�gowania na rachunkach banków s�
rezultatem  kompensaty  wzajemnych  nale�no$ci  i  zobowi�za�  banków,  wynikaj�cych  z  indywidualnych  zlece�
klientów.
Zlecenie  p!atnicze  skierowane  do  systemu  SORBNET  jest  realizowane  za  po$rednictwem  Narodowego  Banku
Polskiego,  poprzez  jednoczesne  obci��enie  rachunku  banku  d!u�nika  i  uznanie  rachunku  banku  beneficjenta.  Za
po$rednictwem tego systemu realizowane s� wysokokwotowe zlecenia p!atnicze.
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7.14.  Akceptacja przelewu - przekazywanie do systemu
defBank-Pro informacji o akceptantach zlecenia

Zgodnie  z  ustaw�  o  praniu  brudnych  pieni�dzy  tzw.  "Pralni",  która  okre�la  zasady  oraz  tryb  przeciwdzia�ania
wprowadzaniu do obrotu finansowego warto�ci maj�tkowych pochodz�cych z nielegalnych lub nieujawnionych �róde�
oraz  obowi�zki  podmiotów  uczestnicz�cych  w  obrocie  finansowym  w  zakresie  gromadzenia  i  przekazywania
informacji, w aplikacji def3000/CEB wprowadzona jest obs�uga "Pralni" sterowana parametrem systemowym

bank_pralnia.
Dodatkowo  przekazywanie  infomacji  o  podmiotach  akceptuj�cych,  wysy�aj�cych  dyspozycj�  przelewu  uzale!nione
jest od warto�ci parametru PRALNIA_PODMIOT_ZLECAJACY definiuj�cego "Pralni�" wg nast�puj�cych kryteriów:
· OSTATNI_AKCEPTUJACY - do pralni wysy�ane s� dane ostatniego akceptuj�cego, 
· OSTATNI_ZATWIERDZAJACY - do pralni wysy�ane s� dane klienta, który przekaza� przelew do realizacji,
· WSZYSCY_AKCEPTUJACY - do pralni wysy�ane s� dane wszystkich akceptuj�cych dany przelew.
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Rozdzia� 8.  Lokaty

8.1.  Nowa lokata - akceptacja regulaminu dla lokaty oraz
prezentacja opisu lokaty

Dla  typów  lokat,  dla  których  zdefiniowano  regulamin  aplikacja  b�dzie  wymaga�a  zaakceptowania  tego  regulaminu
podczas dodawania nowej lokaty (zaznaczenie chceckboxa z deklaracj� o zapoznaniu si� z regulaminem). Odno�nik o
nazwie regulamin (prezentuj�cy regulamin dla danego produktu) dost�pny jest przy polu Akceptuj!/Przeczyta�em.
Akceptacja  regulaminu  nie  jest  wymagana  dla  typów  lokat,  dla  których  nie  zdefiniowano  regulaminu  w  aplikacji
BankAdmin.
Dodatkowo  w  polu  Typ  lokaty  prezentowany  jest  opis  lokaty  w  przypadku  gdy  funkcjonalno�!  taka  zosta�a
udost�pniona w aplikacji BankAdmin. 

8.2.  Tabela oprocentowania lokat - prezentacja kolumny Opis

Opcja  menu  Tabela  oprocentowania  lokat  pozwala  na  zapoznanie  si�  z  aktualnie  obowi�zuj�cymi  stopami
procentowymi dla lokat o oprocentowaniu sta�ym i zmiennym.

W nag�ówku podana jest informacja:
· W skali, jakiego okresu liczone s� odsetki (najcz��ciej w skali roku)
· Od jakiego dnia podane oprocentowanie jest obowi�zuj�ce

Tabela  oprocentowania  lokat  zawiera  dodatkowo  kolumn�  Opis  prezentuj�c�  opis  produktu  do  internetu
udost�pniony w aplikacji BankAdmin.
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Rozdzia� 9.  Zlecenia otwarte

9.1.  Zlecenia otwarte

Opcja Zlecenia otwarte umo!liwia:
· Przes�anie zlecenia do banku np. pro�by o przes�anie archiwalnych tabel kursów walut
· Sk�adanie zlece! zagranicznych
· Dost�p do zlece! archiwalnych
· Wykonanie raportów

Przegl�danie zlece$ jest mo!liwe po u!yciu przycisku [Poka!]. 
Domy$lnie wy$wietlone zostan� wszystkie zlecenia, posortowane wg kolejno$ci wprowadzenia.

U!ytkownik mo!e uszczegó�owi& zlecenia do przegl�du wybieraj�c:
· Status zlecenia:

· Sposób sortowania

Wstawiaj�c znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejno$ci wy$wietlania danych. Na przyk�ad zlecenia
posortowane  wg  kolejno$ci  wy$wietlane  s�  od  najstarszej  do  najwcze$niejszej  daty.  Po  zaznaczeniu  wy$wietlania
odwrotnie wy$wietlone zostan� od najwcze$niejszej daty do najstarszej.

Wstawienie  znacznika  przy  polu  Od!wie�aj  list"  powoduje,  !e  lista  wy$wietlanych  zlece$  jest  automatycznie
aktualizowana np. po dodaniu nowego zlecenia.
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9.2.  Przegl!danie zlece"

Przegl�danie zlece� wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest mo�liwe po u�yciu przycisku [Poka�]. 

Dla ka�dego zlecenia wy�wietlone s� nast�puj�ce informacje:
· Status-  status  zlecenia,  czyli  informacja  o  etapie  realizacji  (lista  dost�pnych  statusów  zostanie  wy�wietlona  po

klikni�ciu lewym przyciskiem myszy na nazw� kolumny Status) 
· Data wpisu � data wys!ania zlecenia
· Opis � skrócony opis zlecenia

Po  klikni�ciu  na  ikon�  w  kolumnie  Status  lub  na  dat�  w  kolumnie  Data  wpisu,  przy  konkretnym  zleceniu
wy�wietlone zostan� szczegó$owe informacje.

Przyk$ad zlecenia gotowego do przekazania do realizacji:

· Opis � skrócony opis zlecenia
· Tre�" zlecenia � pe!ny tekst zlecenia
· Data zlecenia � data wpisania
· Zleceniodawca � imi� i nazwisko osoby rejestruj#cej 
· Przyczyna  odrzucenia  �  opis  powodu  odrzucenia  zlecenia  przez  bank.  Pole  wyst�puje  tylko  przy  zleceniach  ze

statusem �Odrzucone�.
· Zaakceptowany przez � imi� i nazwisko osoby akceptuj#cej
· Log �  historia  zdarze$ zwi#zanych ze  zleceniem,  z  okre�leniem daty,  godziny,  nazwy  akcji  oraz  nazwiska osoby

wykonuj#cej dan# czynno�"

Przyk$ad zlecenia zrealizowanego:
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Przyk�ad zlecenia odrzuconego:

Dost�pne przyciski funkcyjne to:
[Podpisz] � podpisanie zlecenia przed przekazaniem do realizacji
[Wycofaj akcept] � usuni�cie podpisów ze zlecenia, tym samym uniemo�liwienie przekazania do realizacji
[Przeka� do realizacji] � przes�anie zlecenia do banku w celu realizacji po wcze�niejszym podpisaniu
[Usu$] � usuni�cie zlecenia z listy
[Kopiuj] � skopiowanie zlecenia
[Drukuj] � przygotowanie zlecenia do wydruku na drukark�
[Pobierz PDF] � umo�liwia zapisanie zlecenia w formacie PDF
[Zamknij] � zamkni�cie okna

 

Uwaga:  Wymienione przyciski  funkcyjne (poza [Zamknij]) nie  wyst�puj� zawsze � s�  zale�ne od statusu zlecenia.
Przyk�ad: Na zleceniu odrzuconym dost�pne s� tylko przyciski [Kopiuj] i [Zamknij].
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9.3.  Nowe zlecenie

9.4.  Nowy przelew zagraniczny

W  celu  z�o�enia  przelewu  zagranicznego  nale�y  wype�ni�  wszystkie  dane  w  oknie  Nowe  polecenie  wyp�aty  za
granic!, jak na rysunku poni�ej:
Poszczególne pola oznaczaj!:
· Kwota � warto"� kwoty dla polecenia wyp�aty za granic#, pole wymagane,
· Waluta � trzyznakowy symbol waluty dla polecenia wyp�aty za granic#, pole wymagane,
Sekcja Data waluty
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· SPOT (op�ata standardowa) � pole jest domy�lnie zaznaczone,
· Jutro (op�ata dodatkowa) � w celu wyboru warto�ci nale!y wstawi# znacznik przy polu,
· Dzi� (op�ata dodatkowa) � w celu wyboru warto�ci nale!y wstawi# znacznik przy polu,
· PROSIMY  P#ACI$  telekomunikacyjnie:  mo�liwo�"  wyboru  nast%puj�cych  warto�ci  z  listy  rozwijanej:  polecenie

zap�aty, przelew regulowany, przelew SEPA. Prezentacja pola na formatce uzale�niona jest od warto�ci us�ugi:
·    PRZELEWY_PLATNOSC_TELEKOMUNIKACYJNIE
· Kwota s�ownie � warto�" s�owna kwoty dla polecenia wyp�aty za granic%, pole wymagane,
· Tytu� przelewu (np. faktura nr 5), pole wymagane,
· Tytu� prawny przelewu ( np. op�ata za towar),
Sekcja Zleceniodawca 
· Nazwa zleceniodawcy, pole wymagane,
· Adres zleceniodawcy, pole wymagane,
· Nr rachunku do obci��enia kwot� zlecenia, pole wymagane,
· Nr rachunku do obci��enia kwot� prowizji, pole wymagane,
· REGON,
· Osoba do kontaktu zleceniodawcy, pole wymagane,

Telefon kontaktowy, pole wymagane,
Sekcja Wyp�ata w banku 
· Nazwa i adres lub kod SWIF,  pole wymagane,
Sekcja Beneficjent 
· Nazwa beneficjenta, pole wymagane,
· Adres beneficjenta, pole wymagane,
· Kraj beneficjenta, pole wymagane,
· Nr rachunku (w standardzie IBAN) � numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN, pole wymagane,
Sekcja Koszty realizacji polecenia zap�aty 

OUR � wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca, 
BEN � wszystkie koszty pokrywa beneficjent, 
SHA  �  koszty  powsta�e  po  stronie  banku  zleceniodawcy  pokrywa  zleceniodawca  a  po  stronie  banku

beneficjenta pokrywa beneficjent 
· Adnotacje � informacje dodatkowe dla polecenia wyp�aty za granic%, pole wymagane,
Sekcja Statystyka wg  nomenklatury statystycznej (Sekcja wype�niania przez bank) 
· Symbol kraju beneficjenta,
· Tytu� p�atno�ci (towar, us�uga, inne).

Dodatkowo wy�wietlana jest informacja o warunkach wykonywania przelewów zagranicznych.
Prezentowany na stronie adres banku konfigurowany jest parametrem systemowym STRONA_BANKU_URL.
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Dost�pne przyciski funkcyjne to: 
· [Zapisz zlecenie] � wprowadzenie zlecenia ze statusem �Nowe�
· [Zrezygnuj] � zamkni�cie okna bez rejestracji zlecenia
· [Szablon] � zdefiniowane zlecenie mo!na zapisa# jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na

przelewie  zagranicznym.  Dane  odczytane  z  szablonu  mog�  zosta"  poprawione  przez  u�ytkownika.  Przy  kolejnej
rejestracji przelewu zagranicznego nie ma konieczno�ci wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybra" w�a$ciwy
szablon z listy.

· [Zapisz]  �  zapisanie  przelewu  zagranicznego  jako  szablonu,  po  podaniu  nazwy  szablonu  i  zatwierdzeniu
przyciskiem [OK]

· [Usu&] � wykasowanie wybranego szablonu

 

Uwaga:  W  przypadku  wprowadzenia  polskich  znaków  w  polach  oznaczonych  *  nast�pi  zamiana  tych  znaków  w
sposób podany poni�ej: 
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� --> A, � --> a, � --> C, � --> c, � --> E, � --> e, ! --> L, " --> l, # --> N, 
$ --> n, Ó --> O, ó --> o, % --> S, & --> s, ' --> Z, ( --> z, ) --> Z, * --> z 
Po  w  prowadzeniu  tekstu  w  pole  tekstowe  i  przej&ciu  do  nowego  pola,  nast�puje  automatyczna  konwersja
wprowadzonego wcze&niej teksu.

 

9.5.  Archiwum
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9.6.  Raporty
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Rozdzia� 10.  Przelewy zbiorcze

Wybór opcji Przelewy zbiorcze umo!liwia u!ytkownikowi zdefiniowanie paczki przelewów typu przelew zbiorczy.
Opcja dost�pna jest w przypadku posiadania przez u!ytkownika uprawnienia Obs�uga przelewów zbiorczych.
Paczka przelewów typu przelew zbiorczy jest to zestaw powi�zanych ze sob� przelewów krajowych w PLN, których
suma  obci��a  rachunek  zleceniodawcy,  jako  jedna  pozycja  z  tytu�em  przelewu  zdefiniowanym  przez  u!ytkownika.
Ka!dy z przelewów wchodz�cych w sk�ad przelewu zbiorczego realizowana jest indywidualnie.

Opcja Przelewy zbiorcze pozwala na:
· tworzenie nowego przelewu zbiorczego, 
· wczytanie przelewu zbiorczego z pliku,
· wy�wietlenie listy przelewów zbiorczych,
· akceptowanie pojedynczo przelewu zbiorczego,
· akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych,
· wycofanie akceptu przelewu zbiorczego, 
· przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji, 
· usuwanie nowych przelewów zbiorczych, 
· tworzenie raportów operacji przelewów zbiorczych,
· przegl�danie archiwum przelewów zbiorczych.

Przegl�danie przelewów zbiorczych jest mo�liwe po u�yciu przycisku [Poka�]. 
Domy�lnie  wy�wietlone  zostan�  wszystkie  typy  przelewów  zbiorczych,  lista  wszystkich  przelewów  zbiorczych  bez
wzgl�du na status, posortowane wg kolejno�ci wprowadzenia.

U!ytkownik mo!e uszczegó$owi& przelewy zbiorcze do przegl�du definiuj�c kolejno:
· List� przelewów zbiorczych:

· Sposób sortowania � okre�la sposób sortowania danych: 

Wstawiaj!c  znacznik  w  polu  Odwrotnie  decydujemy  o  zamianie  kolejno�ci  wy�wietlania  danych.  Na  przyk�ad
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dokumenty  posortowane  wg  kolejno�ci  wy�wietlane  s�  od  najstarszej  do  najwcze�niejszej  daty.  Po  zaznaczeniu
wy�wietlania odwrotnie wy�wietlone zostan� od najwcze�niejszej daty do najstarszej.

Wstawienie  znacznika  przy  polu  Od!wie�aj  list"  powoduje,  !e  lista  wy�wietlanych  przelewów  zbiorczych  jest
automatycznie aktualizowana.

Klient mo!e ograniczy# ilo�& wy�wietlanych przelewów zbiorczych na stronie poprzez wpisanie warto�ci w polu Liczba
przelewów zbiorczych na stronie. 

10.1.  Nowy przelew zbiorczy

W celu zdefiniowania nowej paczki przelewów zbiorczych nale!y wybra# opcj� Nowy przelew zbiorczy.
Formatka nowego przelewu zbiorczego zawiera nast�puj�ce pola:
· Referencje �  referencje w�asne Klienta,
· Rachunek  �  nale!y  wybra�  z  dost#pnej  listy  rachunek,  z  którego  zostanie  zrealizowana  dyspozycja  przelewu

zbiorczego,
· Tytu�em � zdefiniowa� tytu� przelewu, który pojawi si# na wyci$gu rachunku obci$!anego kwot$ sumaryczn$ zlece%

wchodz$cych w sk�ad przelewów zbiorczych,
· Kopiuj  tytu�  do  zlece%  �  wstawienie  znacznika  przy  polu  powoduje  umieszczenie  tytu�u  z  paczki  przelewów

zbiorczych w zleceniach wchodz$cych w sk�ad przelewu zbiorczego,
· Liczba transakcji � prezentacja liczny zlece% wchodz$cych w sk�ad przelewu zbiorczego po dodaniu zlece%, 
· Data � data zlecenia w formacie RRRR-MM-DD (pole bez mo!liwo�ci edycji).

W  celu  dodania  zlecenia  do  przelewu  zbiorczego  nale�y  wybra�  przycisk  [Dodaj  zlecenie]  oraz  zdefiniowa�
nast�puj�ce pola:
· Referencje � referencje w�asne Klienta,
· Opcja  wyboru  kontrahenta  z  listy  kontrahentów  Klienta  z  mo!liwo�ci$  wy�wietlenia  listy  nazw  skróconych

kontrahentów wraz z numerem rachunku:
Wszystkich kontrahentów,
Kontrahentów zaczynaj$cych si# okre�lon$ liter$ alfabetu,

· Opcja  wyboru  kontrahenta  z  wybranej  grupy  kontrahentów  z  mo!liwo�ci$  wy�wietlenia  listy  nazw  skróconych
kontrahentów wraz z numerem rachunku:
· Wszystkich kontrahentów,
· Kontrahentów zaczynaj$cych si# okre�lon$ liter$ alfabetu,

· Opcja wyboru innego kontrahenta,
· Nazwa kontrahenta � dane kontrahenta, 
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· Nr rachunku kontrahenta � pe�ny numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (w dopuszczalnym formacie � ze
spacjami jako separatorami segmentów rachunku),

· Kwota � kwota przelewu,
· Tytu�em � tre�� przelewu. W przypadku gdy na formatce Nowy przelew zbiorczy zosta�a zaznaczona opcja Kopiuj

tytu�  do  zlece#  w  ka$dym  zleceniu  dodawanym  do  przelewu  zbiorczego  pole  tytu�em  zostanie  automatycznie
wype�nione tre�ci% zdefiniowan% na formatce Nowy przelew zbiorczy.

W  celu  dodania  zlecenia  do  przelewu  zbiorczego  nale�y  wybra�  przycisk  [Zapisz].  Przycisk  [Zrezygnuj]  powoduje
wycofanie si� z operacji i powrót do okna: Nowy przelew zbiorczy.

Po dodaniu zlece� do przelewu zbiorczego prezentowane s� szczegó#owe dane dotycz�ce przelewu zbiorczego wraz z
list� zlece� wchodz�cych w sk#ad danego przelewu. W celu dodania zlecenia do przelewu zbiorczego nale�y wybra�
przycisk [Zapisz]. Przycisk [Zrezygnuj] powoduje wycofanie si� z operacji i powrót do okna Nowy przelew zbiorczy
.
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Dla powy�szej formatki u�ytkownik ma do dyspozycji nast�puj�ce przyciski funkcyjne:
[Dodaj zlecenie] � dodanie nowego zlecenia do przelewu zbiorczego,
[Usu� zaznaczone zlecenia] � usuni�cie zaznaczonych zlece� wchodz�cych w sk�ad przelewu zbiorczego,
[Zaznacz na stronie] � mo�liwo�� zaznaczenia wszystkich zlece� na danej stronie,
[Zapisz] � zdefiniowanie nowego przelewu zbiorczego,
[Zrezygnuj] � rezygnacja z definiowania nowego przelewu zbiorczego.

10.2.  Import przelewu zbiorczego

W celu zaimportowania przelewu zbiorczego nale�y wybra! opcj� Importuj przelew zbiorczy.
Pliki do importu maj� �ci�le okre�lony format. Dost�pne formaty dla przelewów zbiorczych to:
· Elixir
· Termit

W celu zaimportowania pliku z przelewami zbiorczymi nale�y:
· W oknie Konfiguracja -> Parametry aplikacji  zdefiniowa� w�a#ciwy format dla importu przelewów zbiorczych.

Format  definiuje  si$  przed  pierwszym  importem  lub,  gdy  format  si$  zmieni�  (np.  u%ytkownik  zmieni�
oprogramowanie ksi$gowe).

· Uruchomi� opcj$ Importuj przelew zbiorczy. Otwarte zostanie okno jak poni%ej:
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· Zdefiniowa� referencje w�asne klienta, pole nie jest wymagane,
· Wybra� z dost!pnej listy rachunek, z którego zostanie zrealizowana dyspozycja przelewu zbiorczego,
· Zdefiniowa� tytu� przelewu zbiorczego,
· U�ywaj�c przycisku [Przegl�daj] przy polu Zbiór nale�y wskaza� lokalizacj! i nazw! pliku do importu,
· Uruchomi� import przyciskiem [Importuj] � opcja s�u"#ca do wczytania pliku ze zleceniami wchodz#cymi w sk�ad

przelewu zbiorczego,
· Wycofa� si! z wczytywania wybranego pliku � przycisk [Zrezygnuj]

Po  uruchomieniu  importu  program  sprawdza  zawarto��  wskazanego  pliku,  jego  poprawno��  i  je�li  nie  ma  b��dów
zostanie  wy�wietlona  formatka  prezentuj�ca  szczegó�owe  dane  dotycz�ce  zaimportowanego  przelewu  zbiorczego  z
list� zlece� wchodz�cych w sk�ad przelewu zbiorczego.

W sytuacji, gdy plik wybrany do wczytania zawiera b��dy zostan� one wy�wietlone na ekranie.
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10.3.  Wy!wietlenie listy przelewów zbiorczych

U�ytkownik  ma  mo�liwo��  wy�wietlenia  listy  przelewów  zbiorczych.  Przelewy  zbiorcze  wy�wietlane  s�  osobno  jako
bie��ce oraz archiwalne (po przepisaniu do archiwum). Lista przelewów zbiorczych jest wy�wietlana z podzia�em na
strony  z  mo�liwo�ci�  okre�lenia  liczby  wy�wietlanych  elementów  na  stronie.  List�  mo�na  przechodzi�  za  pomoc�
odpowiednich przycisków:
· do pierwszej strony,
· do poprzedniej strony,
· o 1/5 zakresu stron w ty!,
· do nast�pnej strony,
· o 1/5 zakresu stron w przód,
· do ostatniej strony.

Ka�dy przelew zbiorczy na stronie jest wy�wietlany w nast�puj�cych kolumnach:
· Pole zaznaczenia przelewu zbiorczego (s�u#$ce do wykonywania akcji na grupie przelewów zbiorczych),
· Status  �  status  dokumentu,  czyli  informacja  o  etapie  realizacji  dokumentu  (lista  dost"pnych  statusów  zostanie

wy�wietlona po klikni"ciu lewym przyciskiem myszy na nazw" kolumny Status):

· Referencje � referencje w�asne Klienta,
· Data � data ostatnich zmian w tre�ci przelewu zbiorczego,
· Kwota  � warto�& kwoty przelewu zbiorczego,
· Rachunek � numer rachunku obci$#anego,
· Tytu�em  � tytu� przelewu zbiorczego.
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Lista przelewów zbiorczych mo�e by� ograniczana (filtrowana) przez wybranie statusu przelewów zbiorczych.  Uk�ad
listy przelewów zbiorczych mo�e by� zmieniany wg nast�puj�cych porz�dków (z mo�liwo�ci� jego odwrócenia):
· wg kolejno�ci (dodawania nowych polece� zap�aty),
· wg statusu (grupowane statusami przy wy�wietlaniu wszystkich),
· wg referencji,
· wg kwoty,
· wg rachunku do obci�&enia,
· wg daty zlecenia.

Ustawienia zwi�zane z wy�wietlaniem listy przelewów zbiorczych s� zapami�tywane dla ka�dego u�ytkownika osobno
w  przegl�darce  (pliki  ,,cookie�).  Przegl�danie  przelewów  zbiorczych  wszystkich  lub  wg  zadanych  kryteriów  jest
mo�liwe po u�yciu przycisku [Poka�]. 

Dla listy przelewów zbiorczych dost�pne s� nast�puj�ce przyciski funkcyjne:
[Zaznacz na stronie] � zaznaczenie wszystkich przelewów zbiorczych wy�wietlonych na stronie
[Akceptuj razem] � zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów zbiorczych
[Akceptuj pojedynczo] � akceptowanie pojedynczo przelewów zbiorczych 
[Wycofaj] � usuni�cie akceptu z pojedynczego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów
[Przeka�] � przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów
[Wstrzymaj]  � wstrzymanie realizacji  przelewu zbiorczego, dotyczy tylko dokumentów ze statusem �Przekazane do
realizacji�. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status �Gotowe do przekazania�.
[Usu�] � usuni�cie zaznaczonego przelewu zbiorczego. Usun�� mo�na tylko przelewy zbiorcze o statusie �Nowe�. W
celu usuni�cia przelewu zbiorczego wcze�niej zaakceptowanego nale�y najpierw wycofa� akcept.

10.3.1.  Szczegó�y przelewu zbiorczego

W  celu  wy�wietlenia  szczegó�owych  informacji  dotycz�cych  przelewu  zbiorczego  nale�y  klikn��  w  ikonk�  statusu
wybranego przelewu. 
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Dodatkowo po  wyborze  z  listy  przelewu  zbiorczego  o  statusie  ,,nowe�  oraz  odno�nika  z  dat�  zlecenia  w  kolumnie
Data u�ytkownik ma mo�liwo�� modyfikacji oraz usuni�cia zlece� wchodz�cych w sk�ad przelewu zbiorczego. W celu
usuni�cia wybranych zlece� nale�y wybra� przycisk [Usu� zaznaczone zlecenia]. 

W  celu  modyfikacji  danych  zlecenia  wchodz�cego  w  sk�ad  przelewu  zbiorczego  nale�y  klikn��  w  ikon�  statusu
wybranego zlecenia.
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10.4.  Akceptowanie zbiorcze przelewów zbiorczych

Aplikacja  umo�liwia  akceptowanie  zbiorcze  przelewów  zbiorczych.  Po  zaznaczeniu  przelewu  zbiorczego  do  akceptu
oraz naci�ni�ciu przycisku [Akceptuj razem].
Nast�pnie  odbywa  si�  akceptacja  nowych  przelewów  zbiorczych  (które  zosta�y  wcze�niej  zaznaczone).  Dla
zaznaczonych  przelewów  zbiorczych  wy�wietlane  jest  podsumowanie  sk�adaj�ce  si�  z  liczby  przelewów  zbiorczych
oraz  kwoty  zlece�  wchodz�cych  w  sk�ad  przelewu  zbiorczego.  Akceptowanie  odbywa  si�  po  wyborze  przycisku
[Podpisz] oraz  podaniu PIN - kodu dost�pnego na formatce potwierdzenia akceptacji zbiorczej przelewów zbiorczych.

Akceptowanie zbiorcze jest mo�liwe dla zaznaczonych na li�cie przelewów zbiorczych z bie��cej strony. Akceptowanie
zbiorcze przelewów zbiorczych z innych stron b�dzie mo�liwe dopiero po wy�wietleniu listy na odpowiedniej stronie.  
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10.5.  Akceptowanie pojedynczo przelewów zbiorczych

U�ytkownik ma mo�liwo�� akceptowania pojedynczo przelewów zbiorczych. Operacj� mo�na wykona� po zaznaczeniu
przelewów zbiorczych na wszystkich stronach oraz naci�ni�ciu przycisku [Akceptuj  pojedynczo].  Podczas  akceptacji
istnieje mo�liwo�� zaakceptowania lub pomini�cia danego przelewu zbiorczego poprzez wybór przycisku [Omi�] � PIN
kod do karty trzeba poda� za ka�dym razem.  

10.6.  Wycofanie akceptu przelewu zbiorczego

U�ytkownik ma mo�liwo�� wycofania akceptu przelewu zbiorczego. W tym celu nale�y wybra� z listy przelew zbiorczy
o statusie ,,gotowe do przekazania� oraz nacisn�� przycisk [Wycofaj] dost�pny dla listy przelewów zbiorczych.

Po  naci�ni�ciu  przycisku  [Wycofaj]  aplikacja  poinformuje  stosownym  komunikatem  o  wycofaniu  akceptu
zaznaczonych przelewów zbiorczych, które otrzymuj� wówczas status ,,nowe�.
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10.7.  Przekazanie przelewu zbiorczego do realizacji

Przelewy zbiorcze  gotowe do przekazania  do  banku (z wymagan� kombinacj� podpisów)  mog�  by�  przekazane  do
realizacji  poprzez  wybór  przycisku  [Przeka�]  dost�pny  dla  listy  przelewów  zbiorczych.  Przed  przekazaniem
wy�wietlane  jest  ostrze�enie,  je�li  realizacja  przelewów  zbiorczych  spowodowa�aby  przekroczenie  dost�pnych
�rodków na rachunku. 

10.8.  Wstrzymanie realizacji przelewu zbiorczego

U�ytkownik  ma  mo�liwo��  wstrzymania  realizacji  przelewów zbiorczych.  W  tym celu  nale�y  wybra�  z  listy  przelew
zbiorczy  o  statusie  ,,przekazana  do  realizacji�  oraz  nacisn��  przycisk  �Wstrzymaj�  dost�pny  dla  listy  przelewów
zbiorczych. 

Po  naci�ni�ciu  przycisku  [Wstrzymaj]  aplikacja  poinformuje  stosownym  komunikatem  o  wstrzymaniu  realizacji
przelewów zbiorczych, które otrzymuj� wówczas status ,,gotowe do przekazania�.

10.9.  Usuwanie przelewów zbiorczych

Tylko  przelewy  zbiorcze  nowe,  wprowadzone  do  systemu  mog�  zosta�  usuni�te.  Usuni�cie  przelewu  zbiorczego
oznacza brak mo�liwo�ci jego edycji i oznaczenie go jako usuni�ty bez fizycznego usuni�cia z bazy. W tym przypadku
nale�y zaznaczy� przelew zbiorczy do usuni�cia i nacisn�� przycisk [Usu!] znajduj�cy si� na listwie w dolnej cz��ci
ekranu. Operacja usuni�cia przelewu zbiorczego wymaga potwierdzenia.
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10.10.  Raporty operacji przelewów zbiorczych

Po wybraniu opcji Raporty z formatki przelewów zbiorczych wywo�ane zostanie nowe okno, z którego mo"liwe jest
generowanie raportów operacji przelewów zbiorczych wg zadanych kryteriów.

W  opcji  Zlecenia  dost�pna  jest  tylko  jedna  pozycja  Przelewy  zbiorcze.  Raport  mo"e  obejmowa�  operacje
przelewów zbiorczych ze wszystkich dost�pnych rachunków lub wybranego.  Zakres  dat  operacji  obj�tych raportem
nale"y poda� w formacie RRRR-MM-DD.
Sortowanie pozycji raportu mo"liwe jest wg nast�puj�cych kryteriów:
 - daty zlecenia,
 - referencji,
 - kwoty,
 - statusu.

Wygenerowany i posortowany wg zadanych kryteriów raport mo"na eksportowa� do PDF lub wydrukowa�.
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Raport zawiera podsumowanie liczby i kwoty operacji zawartych w nim przelewów zbiorczych.

10.11.  Archiwum przelewów zbiorczych

Po wywo�aniu opcji archiwum dost�pnej dla u�ytkownika, do archiwum przenoszone s�: przelewy zbiorcze odrzucone
przez Bank, usuni�te przez Klienta przed zaakceptowaniem oraz zrealizowane.

W  oknie  Archiwum  przelewów  w  lewym  górnym  rogu  podana  jest  informacja  o  dacie  i  godzinie  ostatniej
archiwizacji.

Przegl�danie  zarchiwizowanych  przelewów  zbiorczych  jest  mo�liwe  po  wyborze  typu  zlecenia  Przelewy  zbiorcze
oraz  u�yciu przycisku [Poka�].

U�ytkownik mo�e uszczegó�owi% zarchiwizowane przelewy zbiorcze do przegl�du wybieraj�c:

· List� zlece�:

· Sposób u!o"enia � sposób sortowania danych:
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Wstawiaj�c znacznik w polu odwrotnie decydujemy o zamianie kolejno�ci wy�wietlania danych.
Pole Liczba przelewów na stronie � pozwala na ograniczenie ilo�ci przelewów, paczek oraz przelewów zbiorczych
wy�wietlonych na stronie. 

Lista  zarchiwizowanych  przelewów  zbiorczych  zawiera  analogiczne  dane  jak  w  przypadku  bie!�cych  przelewów
zbiorczych.

U!ytkownik  ma  mo�liwo�"  wy�wietlenia  szczegó#owych  informacji  dotycz�cych  przelewu  zbiorczego.  W  tym  celu
nale!y  wybra#  z  listy  przelew  masowy  oraz  klikn�"  w  ikon�  statusu  przelewu  zbiorczego  lub  w  odno�nik  z  dat�
zlecenia. 
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Rozdzia� 11.  Kontrahenci

Na  formatce  prezentuj�cej  list�  kontrahentów  dost�pne  jest  pole  Eksport  kontrahentów  umo!liwiaj�ce  pobranie
danych kontrahentów do pliku. Po wyborze przycisku [Pobierz] nast�puje pobranie kontrahentów z CUI do programu
finansowo  ksi�gowego  w  postaci  pliku  kontrahent_export  w  formacie  zgodnym  ze  zdefiniowanym  w  opcji
Konfiguracja -> Parametry aplikacji dla parametru Format eksportu kontrahentów. 
Plik mo!na wy�wietli# na ekranie lub zapisa# we wskazanym miejscu.

11.1.  Grupy kontrahentów

11.1.1.  Grupy kontrahentów

W menu Kontrahenci znajduje si� opcja Grupy kontrahentów.
Po  jej  wybraniu  i  wskazaniu  jednej  z  opcji  filtrowania  (�Wszyscy�,  cyfry,  litery  lub  �inne�)  lub  po  wprowadzeniu
szukanego  ci�gu  znaków  i  naci�ni�ciu  przycisku  [Szukaj]  zostanie  wy�wietlone  okno  zawieraj�ce  list�  grup
kontrahentów:

Lista zawiera nast�puj�ce informacje dotycz�ce grupy kontrahentów:
· Nazwa grupy,
· Rachunek do obci�&enia,
· Referencje,
· Tytu%,
· Kwota,
· Data realizacji.
Lista jest posortowana rosn�co wed�ug nazwy grupy kontrahentów.
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W celu edycji danych lub usuni�cia grupy kontrahentów nale�y klikn�� na nazw� grupy kontrahentów. 
Otwarte zostanie okno:

U�ytkownik ma do dyspozycji trzy przyciski funkcyjne:
[Zapisz] � mo�na zapisa� poprawione dane.
[Zrezygnuj] � wycofanie si� z wprowadzonych zmian.
[Usu� grup�] � usuni�cie grupy kontrahentów z listy. Usuni�cie wymaga potwierdzenia.

11.1.2.  Nowa grupa kontrahentów

W celu dopisania  grupy kontrahentów nale�y  wybra�  opcj�  Nowa grupa kontrahentów,  a  nast�pnie  zdefiniowa�
dane:
· Nazwa grupy kontrahentów � wymagane pole o maksymalnej d�ugo�ci 20 znaków, warto�� pola musi by� unikalna

dla wszystkich grup kontrahentów klienta.
· Rachunek  do  obci�&enia  �  pole  wyboru,  zwieraj�ce  list�  numerów  NRB  rachunków  klienta  udost�pnionych  dla

aplikacji def3000/CEB.
· Referencje  -  w  polu  tym  mo&na  wpisa�  dowolne  literowe  i/lub  cyfrowe  oznaczenie  przelewu  np.  Przelew1.

Referencje  nie  s�  istotne  dla  systemu,  maj�  s�u"y�  u"ytkownikowi  np.  podczas  szukania  zlece�.  Pole  jest
opcjonalne, mo&e zosta� puste.

· Tytu� - tytu� przelewów, pole wymagane.
· Kwota - kwota operacji, pole opcjonalne, mo&e pozosta� puste lub mie� wpisan� kwot� 0,00.
· Data realizacji - data realizacji przelewów, pole opcjonalne, mo&e pozosta� puste.
· Kontrahenci w grupie � lista kontrahentów znajduj�cych w danej grupie. Za pomoc� przycisku [<] mo&na doda� do

listy  Kontrahenci  w  grupie  zaznaczonego  (lub  zaznaczonych)  kontrahentów  z  listy  Dost�pni  kontrahenci.  Za
pomoc�  przycisku  [>]  mo&na  usun��  z  listy  Kontrahenci  w  grupie  zaznaczonego  (lub  zaznaczonych)
kontrahentów.



Dokumentacja u�ytkownika systemu def3000/CEB

Rozdzia� 11   Kontrahenci

Strona 79

DOC.UZT_def3000_CEB_2.31.000C_Suplement

U�ytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[Zapisz] � dopisanie danych grupy kontrahentów do listy.
[Zrezygnuj] � rezygnacja z dopisania grupy kontrahentów.

11.2.  Eksport kontrahentów do pliku

Po wyborze opcji Kontrahenci operator ma mo�liwo!& pobrania danych kontrahentów do pliku. 
W tym celu nale�y  nacisn�" przycisk  [Pobierz]  dost�pny przy  polu Eksport kontrahentów.  Po  wyborze przycisku
nast�puje pobranie kontrahentów z CUI do programu FK w postaci pliku kontrahent_export w formacie zgodnym ze
zdefiniowanym w opcji Konfiguracja -> Parametry aplikacji dla parametru Format eksportu kontrahentów. 
Plik mo�na wy�wietli# na ekranie lub zapisa# we wskazanym miejscu.
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11.3.  Nowy kontrahent - ustawienie kwoty limitu dla
jednorazowego przelewu

W celu dopisania kontrahenta nale�y wybra� opcj� Nowy kontrahent, a nast�pnie zdefiniowa� dane:
· Nazwa skrócona
· Nazwa  pe�na  �  imi"  i  nazwisko  dla  klientów indywidualnych  lub  nazw"  w  przypadku  instytucji  (4  wiersze  po  35

znaków)
· Numer rachunku odbiorcy � numer konta adresata p!atno#ci w formacie NRB 
· Kwota limitu dla jednorazowego przelewu � mo$liwo#� ustawienia limitu jednorazowego dla przelewów na rachunek

kontrahenta

U�ytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne:
[Zapisz] � dopisanie danych odbiorcy do listy
[Zrezygnuj] � rezygnacja z dopisania odbiorcy

Przy próbie z�o�enia przelewu dla rachunku kontrahenta, dla którego zosta�a przekroczona zdefiniowana kwota limitu
dla jednorazowego przelewu aplikacja zaprezentuje stosowny komunikat oraz nie zezwoli na z�o�enie przelewu.
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11.4.  Przelew na rachunek kontrahenta

W przypadku, gdy  us�uga KONTRAHENCI_PRZELEW_Z_LISTY_KONTRAHENTOW ustawiona jest  na  warto�#  T,
dla  ka#dego  z  kontrahentów na  li�cie  dost�pna  jest  akcja  [Przelew]  umo�liwiaj�ca  zainicjowanie  nowego  polecenia
przelewu z automatycznie wype�nionymi danymi wybranego kontrahenta.
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Po  zainicjowaniu  akcji  wy�wietlone  zostanie  okno  nowego  polecenia  przelewu  z  wype�nionymi  danymi  kontrahenta
oraz numerem przypisanego mu rachunku.
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Rozdzia� 12.  Tabele

12.1.  Tabele

W tej opcji menu mo�na:
· Przegl�da� baz� banków
· Zapozna� si� z definicja rachunków urz�dów skarbowych
· Zapozna� si� z aktualnymi kursami walut w danym banku
· Zorientowa� si� w koszcie sprzeda!y lub kupna walut korzystaj�c z kalkulatora walutowego

12.2.  Kursy walut

Opcja menu Kursy walut pozwala na zapoznanie si� z aktualnie obowi�zuj�cymi kursami walut.
W nag#ówku podana jest informacja:
· Od jakiego dnia i jakiej godziny zamieszczone poni!ej kursy s� obowi�zuj�ce
· Data i godzina ostatniej aktualizacji danych

Tabela kursów zawiera nast!puj�ce dane:
· Lp. � liczba porz�dkowa
· Kraj - nazwa kraju, w którym obowi�zuje dana waluta
· Symbol � trzy literowy symbol waluty (oznaczenie mi�dzynarodowe)
· Jednostka � ilo#� jednostek danej waluty, które mo!na kupi� za podan� cen� 
· Kurs kupna � kurs kupna pieni�dzy dla operacji gotówkowych (np. wp#ata do kasy)
· Kurs sprzeda!y � kurs sprzeda!y pieni�dzy dla operacji gotówkowych (np. wyp%ata z kasy)
· Kurs kupna dewiz � kurs kupna dla operacji bezgotówkowych (np. przelew)
· Kurs sprzeda!y dewiz � kurs sprzeda!y dla operacji bezgotówkowych (np. przelew)
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12.3.  Kalkulator walutowy

Kalkulator  walutowy pozwala na przeliczenie jednej wybranej  waluty  na inn�.  Dzi�ki  temu w szybki  i  �atwy sposób
mo�emy uzyska� informacj� ile jednostek danej waluty mo�emy sprzeda� lub naby� za inn� walut�.

W celu dokonania przelicze� nale�y:
· W kolumnie  Przelicz  z  �  w  wierszu  Waluta  wybra�  z  dost"pnej  listy  walut"  do  oblicze#,  t$  z  której  b"dziemy

chcieli  dokona� zamiany na inn$. Po wybraniu waluty automatycznie zostanie wype%nione pole Kurs kupna i  Kurs
sprzeda&y danej waluty. Nie dotyczy waluty PLN.

· Nast"pnie nale&y poda� kwot" danej waluty, jak$ chcemy przeliczy�.
· W kolumnie  Przelicz  na  �  w  wierszu  Waluta  wybra�  z  dost"pnej  listy  walut"  do  oblicze#,  t$  na  któr$  chcemy

dokona� zamiany. Po wybraniu waluty automatycznie zostanie wype%nione pole Kurs kupna i Kurs sprzeda&y danej
waluty. Nie dotyczy waluty PLN.

· Klikn$! na przycisk Przelicz w celu uzyskania informacji o kwocie waluty, na któr$ przeliczali'my.

Na poni�szym przyk�adzie za 1.000 z� mo�na naby� 248,36 EURO wg kursu sprzeda�y 4,0265.
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Rozdzia� 13.  Konfiguracja

13.1.  Parametry aplikacji - Eksport wyci!gów w formacie
MT940_WIRT

System  umo�liwia  administratorowi/administratorom  okre�lonym  przez  klienta  i  bank  konfigurowania  parametrów
dotycz�cych eksportu wyci�gów w formacie MT_940_WIRT. 
Na  formatce  Parametry  aplikacji  w  sekcji  Format  wyci!gów  istnieje  mo�liwo��  okre�lenia  eksportu  wyci�gów  w
formacie MT_940_WIRT. 
Funkcjonalno�� ta jest dost�pna w zale�no�ci od warto�ci us#ugi RACHUNKI_OPERACJE_EXPORT_MT940_WIRT.

W przypadku ustawienia parametrów eksportu wyci�gów na format MT940_WIRT  po wyborze opcji  Rachunki ->
Lista  wyci!gów  ->  Pobierz  plik  wygenerowany  zostanie  plik  z  list�  transakcji.  Je�li  transakcja  powsta#a  na
rachunku wirtualnym to w pliku eksportu w w szczegó#ach operacji (dodatkowym podpolu <61) prezentowany b�dzie
numer  rachunku  wirtualnego  kontrahenta.  Szczegó#owy  opis  struktury  pliku  w  formacie  MT940  oraz  oraz
MT940_WIRT znajduje si� w dokumentacji dotycz�cej importu oraz eksportu danych w CUI.

13.2.  Uprawnienia u�ytkowników

System umo�liwia administratorowi/administratorom  okre�lonym przez klienta i  bank modyfikowania  nast�puj�cych
uprawnie$ innych u�ytkowników: 
· Uprawnie� do poszczególnych funkcji dost�pnych w systemie,
· Uprawnie� do ogl�dania poszczególnych rachunków klienta (zlece� lub wyci�gów, sald i operacji), 
· Uprawnie� do obci�&ania poszczególnych rachunków klienta, 
· Domy#lnego rachunku do obci�&ania przy tworzeniu nowego przelewu.
W  sekcji  Rachunki  prezentowana  jest  dodatkowo  kolumna  udost.,  dla  której  dost�pne  s�  warto�ci  TAK  lub  NIE.
 Warto�� w kolumnie informuje, czy dany rachunek jest udost�pniony w aplikacji def3000/CEB. W przypadku, gdy dla
wybranego  rachunku  w  kolumnie  prezentowana  jest  warto��  NIE  nie  ma  mo�liwo�ci  nadawania  uprawnie$  do
obci��ania oraz ogl�dania takiego rachunku w aplikacji def3000/CEB.
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Rozdzia� 14.  Komunikaty

Za pomoc� komunikatów u�ytkownik jest informowany o zmianach oprocentowania, nowych produktach, promocjach
itp.
Komunikaty posortowane s� wg dat otrzymania.

W opcji Komunikaty mo�na:
· Przegl�da� list� otrzymanych komunikatów,
· Przeczyta� otrzymany komunikat,
· Usun�� przeczytany komunikat z listy.

Lista komunikatów zawiera nast�puj�ce informacje:
· Dat� komunikatu,
· Nag!ówek komunikatu (temat).

Na formatce dost�pne s� nast�puj�ce przyciski funkcyjne:
[Przeczytaj] � powoduje wy"wietlenie zawarto"ci komunikatu.

[Usu#]  �  daje  mo�liwo"$  usuni�cia  komunikatu  przeczytanego.  %eby  usun�$  komunikat,  u�ytkownik  musi  mie$
nadane  uprawnienie  do  usuwania  komunikatów  w  opcji  Konfiguracja  ->  Uprawnienia  u!ytkownika.  Usuni�cie
komunikatu wymaga potwierdzenia.

Po zalogowaniu si� klienta do aplikacji, je"li posiada on nie przeczytane komunikaty pojawia si� nast�puj�ce okno:
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Po naci�ni�ciu przycisku [OK] nast�puje przej�cie do opcji Komunikaty.
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Rozdzia� 15.  Dokumenty i pliki

Opcja  Dokumenty  i  pliki  umo!liwia  wysy"anie  plików  do  banku  oraz  przegl�danie  i  pobieranie  plików
udost�pnionych Klientowi przez bank. 

Lista udost�pnionych Klientowi plików zawiera nast�puj�ce informacje:
· Dat� udost�pnienia pliku,
· Opis udost�pnionego pliku,
· Nazw� udost�pnionego pliku � nazwa pliku jest odno�nikiem do okna umo"liwiaj$cego pobranie pliku.

W celu wys"ania pliku do Banku nale!y wybra� odno�nik Wysy"anie plików do Banku oraz:
· w polu Plik wpisa� !cie"k� do pliku, który ma by$ wys%any lub wybra$ przycisk [Przegl#daj...] i wskaza$ ten plik,
· w polu Opis poda$ opis pliku,
a nast�pnie nacisn�% przycisk [Wy&lij]. 

Po  wyborze  pliku  i  naci&ni�ciu  przycisku  [Wy&lij]  u!ytkownik  zostaje  przekierowany  na  formatk�,  na  której  s�
informacje o:
· dacie wys%ania pliku,
· opisie pliku,
· nazwie pliku.
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Funkcjonalno�� dotycz�ca wysy�ania plików do Banku wymaga potwierdzenia.
Po  naci�ni�ciu przycisku [Podpisz]  i  wprowadzeniu  prawid�owego  pinu  plik  zostaje  wys�any  do  banku a  u�ytkownik
jest przekierowywany do formatki z list� wys�anych plików do banku.

Je�li  wysy�any plik  przekracza ustalony  dla  aplikacji  maksymalny  rozmiar  wysy�anego  pliku  (np.  1MB)  wy�wietlony
zostanie komunikat informuj�cy o przekroczeniu tego rozmiaru. Przyk�adowy komunikat:

Je�li wysy�any plik jest pusty lub jego rozmiar przekracza 20MB wy�wietlony zostanie nast�puj�cy komunikat:

List� wys�anych przez Klienta do Banku plików mo�na przejrze� w sekcji Wys�ane pliki. Lista zawiera  nast�puj�ce
informacje:
· Dat� wys�ania pliku,
· Opis wys�anego pliku,
· Nazw� wys�anego pliku.
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Rozdzia� 16.  Multimodulo

Istnieje  mo�liwo��  obs�ugi  rachunków  innych  klientów  (jednostek  podrz�dnych)  przez  klienta  def3000/CEB
(jednostk� nadrz�dn�). 
Na  li�cie  rachunków,  udzia�ów,  kredytów  i  lokat  oprócz  produktów  klienta  prezentowane  s�  równie�  rachunki
przypisanych klientowi obs�ugiwanych modul (jednostek podrz�dnych). 
W  sytuacji,  gdy  klient  obs�uguje  równie�  inne  modula  na  li�cie  rachunków  prezentowana  jest  dodatkowa  kolumna
Modulo,  zawieraj�ca  numer  modulo  w�a�ciciela  rachunku.  Poni�ej  listy  rachunków  znajduj�  si�  pola  umo�liwiaj�ce
odfiltrowanie listy rachunków zgodnie z zdanymi kryteriami:
· Filtr wg modulo � nale�y wprowadzi� numer modulo klienta, wy�wietlone zostan� rachunki dla tego modulo, 
· Filtr  wg  rachunku  (lub  fragmentu)  �  nale�y  wprowadzi�  numer  NRB  rachunku  lub  jego  fragment,  zostan�

wy�wietlone rachunki zawieraj�ce w numerze NRB rachunku zadany fragment,
· Filtr  wg  opisu  rachunku  (lub  fragmentu)  �  nale�y  wprowadzi�  opis  rachunku  lub  jego  fragment,  zostan�

wy�wietlone rachunki zawieraj�ce w opisie rachunku zadany fragment.

Klient  (jednostka  nadrz�dna)  ma  równie�  mo�liwo��  sk�adania  przelewów  i  zak�adania  lokat  z  rachunków
powi�zanych modul (jednostek podrz�dnych).
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Rozdzia� 17.  Informowanie o terminie wa�no�ci kart

Je�li  zalogowany  u�ytkownik posiada  kart�  mikroprocesorow�, dla której  termin wa�no�ci certyfikatu up�ywa za 30
lub mniej dni, po zalogowaniu do aplikacji b�dzie pojawia� si� ostrzegawczy komunikat :
· w przypadku okresu od 30 do 4 dni wy�wietli si� komunikat: Uwaga! Termin wa�no�ci certyfikatu nr (c) up�ywa za

(n) dni

· w przypadku gdy do ostatniego dnia wa�no�ci certyfikatu jest mniej ni� 4 dni wy�wietli si� komunikat: Uwaga!
Termin wa�no�ci certyfikatu nr (c) up�ywa za (n) dni/dzie" - po tym terminie zwi#zana z nim karta
mikroprocesorowa nie b�dzie mog�a by$ u�yta do logowania lub autoryzacji zlece".

Za warto�! (c) b�dzie podstawiany numer certyfikatu w bazie LDAP.
Za warto�! (n) b�dzie podstawiana ilo�! dni do ostatniego dnia wa�no�ci certyfikatu.


