LISTA ZLECEŃ – ANALIZA SALDA

ANALIZA SALDA NA LIŚCIE ZLECEŃ ORAZ LIŚCIE ZLECEŃ OCZEKUJĄCYCH
Na ekranach Lista zleceń oraz Lista zleceń oczekujących dostępna jest sekcja z podsumowaniem kwotowym
zleconych przelewów oraz informacją o dostępnym saldzie na rachunkach.
Aby wyświetlić sekcję z podsumowaniem należy najpierw użyć przycisku Wyświetl w celu zaprezentowania
operacji znajdujących się na Liście zleceń lub Liście zleceń oczekujących (można dodatkowo wskazać kryteria
wyszukiwania np. wybrać rachunek z jakiego mają zostać zlecone operacje, ich status czy datę realizacji).
Następnie należy użyć akcji Pokaż podsumowanie, która znajduje się pod przyciskiem Wyświetl. Po wybraniu
Pokaż podsumowanie akcja zmieni opis na Ukryj podsumowanie i prezentowane wcześniej dane nie będą
widoczne.
Na ekranie z podsumowaniem będą prezentowane:


Numer rachunku



Saldo dostępne – kwota oraz waluta rachunku



Data realizacji - dla przelewów z przeszłą datą płatności oraz z datą płatności przypadającą na
dzień bieżący zamiast daty jest prezentowane Dzień bieżący. Dla daty przyszłej jest prezentowana
data w formacie używanym przez użytkownika w systemie.



Liczba obciążeń - dla zleceń masowych i paczek zleceń każde zlecenie cząstkowe jest traktowane
jako osobny przelew (rekord). Wszystkie operacje z przeszłą datą płatności są sumowane jako
Dzień bieżący.



Suma obciążeń – grupowanie po dacie płatności i walucie przelewu.



Razem w [waluta] - suma wszystkich zleceń z rachunku w przeliczeniu na walutę rachunku (bez
podziału na daty płatności).

Akcja Pokaż podsumowanie
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Zostanie zaprezentowane podsumowanie kwotowe, dla operacji wyświetlonych wg zadanych wcześniej
kryteriów wyszukiwania (np. dla wszystkich przelewów i paczek zleconych dnia …).
Jeśli suma kwot przelewów będzie większa niż saldo dostępne kwota będzie prezentowana w kolorze
czerwonym. Jeśli suma kwot przelewów będzie mniejsza bądź równa saldo dostępne kwota będzie
prezentowana w kolorze zielonym.

Lista zleceń z widocznym podsumowaniem dla wyświetlonych (wg zadanych kryteriów) operacji
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W raportach: Raport sumaryczny i Raport sumaryczny paczka, które można wygenerować z Listy zleceń oraz
Listy zleceń oczekujących (Lista zleceń/Lista zleceń oczekujących -> Eksportuj) również widoczna jest sekcja
z podsumowaniem kwotowym i dostępnym saldem.

Eksport – przykład dla raportu sumarycznego

Po wybraniu typu oraz formatu raportu (do wyboru PDF lub CSV) i kliknięciu na przycisk Eksportuj zostanie
wyświetlony do pobrania dokument.

Przykład wygenerowanego raportu w formacie PDF
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