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Rozdział 1
Wstęp
Niniejsza instrukcja stanowi załącznik do instrukcji użytkowej systemu BGK@24BIZNES,
dostępnej na stronie internetowej Banku www.bgk.pl i opisuje funkcjonalność systemu
bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES w zakresie funkcjonalności Systemu identyfikacji
masowych płatności oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium, zwanych dalej
usługą identyfikacji masowych płatności.
Usługa identyfikacji masowych płatności, dostępna poprzez system bankowości elektronicznej
BGK@24BIZNES umożliwia generowanie raportów z wpłat dokonanych na określone rachunki
wirtualne,

rachunek

masowych

płatności

lub

rachunki

wirtualne

wygenerowane

w ramach określonej maski.
Bank zapewnia dostęp do danych dotyczących wpłat na rachunki wirtualne w ramach usługi
identyfikacji masowych płatności przez 3 miesiące od daty wykonania operacji i/lub do dnia
dezaktywacji maski, do której wygenerowane zostały numery rachunków wirtualnych.

Rozdział 2
Opis funkcjonalności
2.1.

Dostępność funkcjonalności w systemie BGK@24BIZNES

Funkcjonalności związane z usługą identyfikacji masowych płatności dostępne są z poziomu
zakładki „Rachunki”. Dla rachunku objętego usługą identyfikacji masowych płatności wejście
w numer rachunku powoduje wyświetlenie funkcjonalności dostępnych w ramach usługi, tj.
opcji „rachunki wirtualne” oraz okienka „eksport listy rachunków wirtualnych”.

Pole „Maska rachunków” jest polem z rozwijalną listą wyboru, zawierającą wszystkie maski
przypisane do wskazanego rachunku masowych płatności.
2.2.

Generowanie rachunków wirtualnych w ramach usługi System identyfikacji

masowych płatności (SIMP)
Rachunki wirtualne – numery w standardzie NRB, wygenerowane przez Bank. Posiadacz
rachunku przekazuje numery rachunków swoim Kontrahentom w celu dokonywania
płatności wynikających z tytułu wzajemnych zobowiązań.
W przypadku usługi SIMP numery rachunków wirtualnych w ramach usług identyfikacji
masowych płatności generowane są zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do
Umowy przez Bank na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku i udostępniane
mu za pośrednictwem systemu BGK@24BIZNES.
W przypadku usługi SIMP Premium rachunki wirtualne generowane są przez posiadacza
rachunku (poza systemem bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES).
Dla wybranej z listy rozwijalnej maski SIMP, przyporządkowanej do określonego rachunku z
udostępnioną usługą identyfikacji masowych płatności, po wpisaniu liczby rachunków i

numeru kolejnego, od którego mają być wyświetlone rachunki wirtualne przypisane do
danej maski, i po naciśnięciu przycisku „Pobierz” powstanie plik tekstowy, zawierający NRB
rachunków wirtualnych.

Zawartość pliku stanowią numery rachunków wirtualnych - od wskazanego numeru w ilości
wcześniej wygenerowanej przez Bank, zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku.

2.3.

Konfiguracja parametrów eksportu plików z operacjami wpłat na rachunki

wirtualne
W opcji „Rachunki wirtualne” można dokonać podglądu operacji wykonanych na tych
rachunkach oraz wyeksportować operacje do pliku. W BGK@24BIZNES dostępne są
następujące formaty eksportu danych do plików:
•

XML,

•

Eliksir,

•

Liniowy.

Pliki w formacie XML i Elixir mają określoną strukturę, natomiast w przypadku wyboru formatu
liniowego konieczne jest wczytanie struktury pliku zadanej przez użytkownika (Import Struktury).

2.4.

Wyszukiwanie operacji na rachunkach wirtualnych

Wybranie opcji „Rachunki wirtualne” uruchamia opcję wyszukiwania operacji na rachunkach
wirtualnych.

Na ekranie „Wyszukiwanie operacji na rachunkach wirtualnych” należy określić parametry do
wyszukiwania operacji. W tym celu należy obligatoryjnie określić zakres dat oraz maskę.
Opcjonalnie można również zdefiniować numer NRB rachunku wirtualnego oraz sposób
sortowania (wybór listy rozwijalnej – wg daty księgowania, numeru dokumentu, numeru NRB
rachunku wirtualnego, kwoty).
Jeżeli pole „dla rachunku wirtualnego NRB” pozostanie puste, zostaną wyszukane wpłaty na
wszystkie rachunki wirtualne, przyporządkowane do określonej maski.
Po ustaleniu parametrów wyszukiwania operacji i naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyświetlona
zostanie lista operacji na rachunkach wirtualnych.

Liczba operacji wyświetlanych na stronie jest ustawiana w polu „Liczba rekordów”. Maksymalnie
na stronie można wyświetlić 999 operacji wpłat.
Wyświetloną listę operacji można wydrukować - naciśnięcie przycisku „Drukuj” powoduje wydruk
otwartej strony operacji. Jeżeli stron jest więcej operację drukowania należy wykonać
wielokrotnie, przechodząc na kolejne strony strzałkami po prawe stronie ekranu, nad lub pod listą
operacji.

2.5.

Zapisywanie operacji na rachunkach wirtualnych do pliku

Wyszukane operacje wpłat na rachunki wirtualne można zapisać w pliku (w formacie określonym
wcześniej w konfiguracji parametrów eksportu operacji wirtualnych - XML, Eliksir, Liniowy)
poprzez naciśnięcie przycisku „Eksportuj dane do pliku”. Jeżeli liczba operacji w podanym zakresie
przekroczy dozwoloną wielkość lista nie zostanie wyeksportowana. Należy wtedy ograniczyć ilość
wyszukiwanych danych, np. poprzez zmianę zakresu dat lub ograniczenie wyszukiwania do
konkretnego rachunku wirtualnego.
Po pojawieniu się okna „Pobieranie pliku” należy wybrać opcję „Zapisz” wskazując odpowiednią
lokalizację, w której chcemy zapisać plik.

Pliki zapisywane są jako pliki skompresowane (rozszerzenie zip). Do ich otwarcia konieczne jest
posiadanie programu rozpakowującego ( np. WinRar, UltimateZip).

