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Zastosowana konwencja w instrukcji użytkownika
Menu górne
boczne
>
nawigacyjny

>

Menu czerwonym kolorem wyróżniono ścieżki dojścia do wybranego ekranu
Element bgk24. Po nawiasach ostrych wymienione są kolejne pozycje w menu
lub na formatce, które trzeba kliknąć.

Przycisk

czerwony pogrubiony tekst odnosi się do przycisków prezentowanych
na ekranie.

Akcja

czerwonym kolorem oraz podkreśleniem oznaczono nazwy akcji (np.
w tabelach z wynikami wyszukiwania).

Nazwa formatki

pogrubiony niebieski tekst odnosi się do nazw ekranów systemu
bgk24.

Nazwa etykiety

odniesienia do etykiet oraz nagłówków i wartości z tabel na
formatkach prezentowane są w instrukcji na niebiesko.

Treść komunikatu

pochyłym niebieskim tekstem oznaczono treść komunikatów
pojawiających się w systemie.
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1 Wymagania techniczne
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu, urządzenia i programy komputerowe
zainstalowane u Użytkowników powinny spełniać poniższe wymagania techniczne:

Systemy operacyjne:


Microsoft Windows wersje: 7, 8.x, 10



Mac OS X - wersja aktualna



GNU/Linux - wersja aktualna

Systemy operacyjne w wersjach posiadających aktualne wsparcie techniczne producenta.
Wymagania sprzętowe:


komputer z procesorem 1 GHz, 32-bitowym (x86) lub 64-bitowym (x64),



pamięć operacyjna minimum 1 GB,



port USB dla podłączenia czytnika kart procesorowych (w przypadku korzystania z podpisu
kwalifikowanego).

Przeglądarki internetowe w aktualnych wersjach:


Internet Explorer



Mozilla Firefox



Google Chrome



Opera



Safari

Konfiguracja przeglądarek zezwalająca na obsługę tymczasowego pliku cookie.
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2 Bezpieczeństwo
System bankowości elektronicznej zapewnia dostęp do rachunków przez Internet, 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu z każdego miejsca na terenie krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Stanów
Zjednoczonych oraz Kanady, umożliwia komplementarną obsługę Państwa instytucji bez konieczności
wizyty w Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego.
Ze względów bezpieczeństwa i w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do Państwa
rachunku, bankowość elektroniczna poza zakresem krajów wyżej wymienionych zostanie czasowo
udostępniona po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu tej potrzeby za pośrednictwem BGK Linia, gdzie
uzyskacie Państwo informacje odnośnie warunków jej udostępnienia.

2.1 Bezpieczne korzystanie z systemów BGK
Ostatnie lata uczyniły Internet jednym z najpoważniejszych źródeł niebezpieczeństw. Wpływa na to
jego powszechna dostępność, jak i przenoszenie do Internetu wielu codziennych czynności oraz
operacji gospodarczych, takich jak np. transakcje finansowe dokonywane z wykorzystaniem
bankowości elektronicznej. Infekcja infrastruktury teleinformatycznej złośliwym oprogramowaniem i
próby oszustw mogą w znaczący sposób wpłynąć na sposób funkcjonowania firmy. Aby korzystanie z
Internetu i bankowości elektronicznej było bezpieczne, należy konieczne zapoznać się z potencjalnymi
zagrożeniami i zrobić wszystko, aby się przed nimi chronić.
Oferowane przez BGK systemy spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
Jednocześnie należy pamiętać, iż słabym ogniwem może okazać się człowiek oraz każde środowisko
teleinformatyczne, które znajduje się poza kontrolą banku. Każdy użytkownik Internetu dba
samodzielnie o bezpieczeństwo własnego sprzętu teleinformatycznego oraz ma wpływ na
bezpieczeństwo swojego konta w systemie BGK – żadne zabezpieczenia techniczne nie pomogą, jeśli
użytkownicy systemów teleinformatycznych nie będą stosować się do podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Konsekwentne stosowanie tych zasad pozwala uniknąć potencjalnych
niebezpieczeństw płynących z Internetu.
BGK oferuje usługi bankowości elektronicznej klientom instytucjonalnym – w tym instytucjom
i organom państwowym, samorządom, przedsiębiorcom oraz bankom. Jesteście Państwo gronem
klientów, którzy powinni stosować się – ze wsparciem swoich wewnętrznych lub zewnętrznych służb
informatycznych – do restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.
Wśród generalnych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego klienta instytucjonalnego powinny
się znaleźć m.in.:
1. Regularne przeprowadzanie szkoleń w obszarze cyberbezpieczeństwa, prowadzenie akcji
uświadamiających oraz informowanie pracowników o aktualnych zagrożeniach związanych z
urządzeniami teleinformatycznymi, w tym o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu
czy użytkowaniem urządzeń mobilnych itp.
2. Systematyczne zaznajamianie wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej BGK, osoby ich
nadzorujące oraz kadrę zarządzającą z bieżącymi komunikatami na temat bezpieczeństwa
znajdującymi się na stronie banku – www.bgk.pl.
3. Zalecane jest, aby – tam, gdzie jest to możliwe – schematy akceptacji wymuszały posiadanie dwóch
osób akceptujących oraz aby wprowadzający nie mógł sam akceptować własnych dyspozycji.
4. Stosowanie dla służbowych urządzeń mobilnych (np. smartfony, tablety) takiego samego poziomu
ochrony jak dla komputerów stacjonarnych; używanie oprogramowania bezpieczeństwa, które
służy do wykrywania i usuwania szkodliwego i szpiegującego oprogramowania oraz zabezpiecza
poufność i zapobiega kradzieży danych.
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5. Powierzanie dokonywania konfiguracji urządzeń teleinformatycznych, w tym sieci i urządzeń
sieciowych, wyłącznie specjalistom z obszaru IT.
6. Stosowanie uznanych branżowych standardów, norm i najlepszych praktyk w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji.
7. Dokonywanie systematycznych audytów bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej.
8. Posiadanie procedury postępowania w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa
teleinformatycznego przykładowo polegającego na złamaniu zabezpieczeń systemu
teleinformatycznego, podejrzeniu infekcji złośliwym oprogramowaniem, podejrzeniu kradzieży
danych autoryzacyjnych do systemu BGK itp.

2.2 Zasady bezpiecznego korzystania z systemu bankowości elektronicznej
Poniżej znajdują się obowiązujące Państwa (oraz upoważnionych przez Państwa użytkowników
systemu BGK) podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z systemu bankowości elektronicznej
BGK.

2.2.1 Zabezpieczenie fizyczne
1.
2.
3.
4.

Do systemu BGK loguj się wyłącznie ze służbowych/firmowych komputerów.
Nie pozostawiaj zalogowanego konta w systemie BGK bez nadzoru.
Po skończonej pracy zawsze wyloguj się zgodnie z procedurą banku.
Jeśli korzystasz z certyfikatu kwalifikowanego – niezwłocznie po zakończeniu akceptacji
dyspozycji wyjmij go z czytnika/portu USB.
5. Zabezpiecz narzędzia autoryzacyjne (certyfikat, token) przed niepowołanym dostępem.
6. Nigdy nie udostępniaj nikomu danych służących do logowania do systemu BGK.

2.2.2 Zabezpieczenie oprogramowania
1. Używaj wyłącznie legalnego oprogramowania pochodzącego z zaufanego źródła. Dotyczy to
systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz wszelkiego innego oprogramowania
używanego w systemie teleinformatycznym, włączając urządzenia mobilne.
2. Używaj i na bieżąco aktualizuj program antywirusowy renomowanego producenta
oraz rozwiązania zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem (m.in. typu spyware,
adware), a także zaporę sieciową (ang. firewall). Cyklicznie skanuj programem
antywirusowym każde urządzenie teleinformatyczne.
3. Regularnie aktualizuj całe swoje oprogramowanie, w tym system operacyjny
i przeglądarkę, poprzez wgrywanie aktualnych poprawek (ang. patch) publikowanych na
stronach producentów danego oprogramowania.
4. Świadomie wybierz przeglądarkę internetową i na bieżąco przeprowadzaj jej konfigurację
bezpieczeństwa. Używaj najnowszej wersji przeglądarki internetowej. Pamiętaj, aby
systematycznie usuwać pliki tymczasowe zapisywane w podręcznej pamięci przeglądarki, aby
zapewnić jej poprawne funkcjonowanie. Wyłącz wszelkie zbędne wtyczki (plug-in) w
przeglądarce.
5. Przed instalacją jakiegokolwiek oprogramowania dodatkowego związanego bezpośrednio z
systemem BGK zwróć się z pytaniem do Infolinii BGK.
6. W przypadku podejrzenia infekcji komputera powiadom bezzwłocznie swoje służby
informatyczne. Symptomami zainfekowania komputera są zwykle: znaczne spowolnienie
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działania systemu, zmiany w działaniu przeglądarki internetowej, problemy z działaniem
niektórych programów.

2.2.3 Zabezpieczenie sieciowe
1. Systemy BGK dostępne przez przeglądarkę internetową posiadają zabezpieczenia
uniemożliwiające pracę, gdy adresy IP przyznawane są dynamicznie i zmieniają się
w trakcie trwania sesji. W takiej sytuacji następuje automatyczne wylogowanie w ramach
procedury bezpieczeństwa przed potencjalnymi atakami.
2. Bank nie rekomenduje połączenia z systemem BGK poprzez inne niż zaufane służbowe/firmowe
sieci, w tym bezprzewodowe (np. dostępne w hotelach, na lotniskach, sieci innych kontrahentów
itp.). Jeśli jednak jest taka konieczność, zawsze łącz się poprzez VPN.
3. Koniecznie zdefiniuj adresy IP, tak aby ograniczyć możliwość logowania do systemu BGK z innych
adresów. Możesz to zrobić, kontaktując się z swoim doradcą.
4. Bank rekomenduje, aby komputery, na których korzystasz z systemu BGK, nie służyły do innej
aktywności w Internecie, np. przeglądania stron WWW, itp.

2.2.4 Zabezpieczenie socjotechniczne
1. Nie otwieraj strony do logowania bankowości elektronicznej BGK z linków (np. otrzymanych
mailem, SMS-em). Wpisuj ręcznie adres strony lub loguj się poprzez www.bgk.pl.
2. Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów (kopiuj – wklej). Wpisuj je ręcznie i
dokładnie weryfikuj.
3. Nie ufaj nadawcy nietypowych wiadomości e-mail (konieczność podjęcia natychmiastowego
działania, realizacji zobowiązania finansowego, otwarcia załącznika zabezpieczonego hasłem itp.).
Oszuści mają możliwość spreparowania wiadomości tak, aby sprawiała wrażenie, że wysłała ją
osoba lub instytucja, której ufasz. W przypadku podejrzeń weryfikuj niezależnym kanałem fakt jej
wysłania przez nadawcę, innym niż numer telefonu podany w takiej wiadomości.
4. Nie otwieraj wiadomości (oraz załączników) otrzymanych pocztą elektroniczną od nieznanych
nadawców.
5. Nie otwieraj linków/hiperłączy bezpośrednio z otrzymanego e-maila, komunikatora
internetowego, SMS itp. Nigdy nie uruchamiaj w ten sposób programów komputerowych.
Zwracaj uwagę na wiarygodność otrzymywanych poprzez e-mail komunikatów, ponieważ mogą
zawierać linki do fałszywej strony systemu BGK; zalogowanie na takiej stronie powoduje
udostępnienie loginu i hasła oszustowi.
6. Nie zapisuj loginu ani haseł dostępu na papierze lub w plikach tekstowych – narażasz się na ich
przechwycenie.
7. Nie przesyłaj e-mailem czy SMS-em żadnych danych osobistych, haseł, loginów, numerów kart
kredytowych itp.
8. Pamiętaj, że Bank nie weryfikuje poprawności Twoich danych autoryzacyjnych poprzez e-mail czy
wiadomości tekstowe w telefonie komórkowym, dlatego też nigdy nie odpowiadaj na tego typu
e-maile i wiadomości.
9. Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie danych autoryzacyjnych: hasła, numeru PIN lub kodu
jednorazowego.
10. W trakcie korzystania z wielu stron internetowych równocześnie sprawdzaj, czy żadna ze stron
(kart w przeglądarce) nie została podmieniona na inną stronę. Niezauważenie podmiany strony
na stronę oszusta może przyczynić się do nieumyślnego zalogowania do podstawionej strony
systemu BGK i udostępnienia oszustowi danych do logowania.
11. Przed wysłaniem/autoryzacją przelewu zawsze upewnij się, czy wprowadzony numer rachunku
odbiorcy nie został podmieniony przez złośliwe oprogramowanie. Sprawdź numer rachunku z
dokumentem źródłowym.
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12. Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji.
13. Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w zdefiniowanych kontrahentach nie uległy
podmianie.
14. Niezwłoczne zgłaszaj do banku wszelkie podejrzane i nietypowe zachowania systemu BGK,
podejrzenia infekcji komputerowej oraz nieautoryzowane zmiany danych
w systemie BGK (przelewów, kontrahentów).
Szczegółowe zasady dotyczące prawidłowego korzystania i dokonywania operacji w systemach BGK
zawiera instrukcja użytkownika.
Informacje i ostrzeżenia bezpieczeństwa zamieszczone na stronie internetowej www.bgk.pl należy
śledzić na bieżąco.

2.3 Zgłaszanie problemów dotyczących bezpieczeństwa i współpraca z
bankiem
Użytkownicy systemu bgk24 powinni zgłaszać problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz zdarzenia
budzące wątpliwości w następujących formach:




Telefonicznie na infolinię BGK pod numerami telefonów: 801 598 888 lub 22 475 8888
Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bgk24@bgk.pl.
Poprzez zarejestrowanie informacji o zdarzeniu poprzez formularz kontaktowy na stronie
www.bgk.pl.

W każdej niepokojącej sytuacji, a w szczególności w sytuacji wykrycia przez system antywirusowy
złośliwego oprogramowania, istnieje podejrzenie, że mogło dojść do wycieku danych do logowania, tj.
loginu i hasła. Wówczas należy natychmiast skontaktować się z bankiem. W przypadku konieczności
zablokowania dostępu użytkownikom, których dane do logowania wyciekły, wymagane jest złożenie
wniosku o ponowne nadanie dostępu dla wskazanych użytkowników.
W sytuacji wykrycia złośliwego oprogramowania, informacji z banku o podejrzanych operacjach oraz
wszelkich budzących wątpliwości zdarzeniach w systemie IT lub systemie BGK należy niezwłocznie
wykonać analizę mającą na celu:




przejrzenie historii przelewów, weryfikację wszystkich aktualnie widocznych w systemie
bankowości elektronicznej przelewów – zarówno już zrealizowanych, jak i oczekujących na
akceptację – czy nie zostały zmodyfikowane przez wirus lub osobę nieuprawnioną;
w szczególności poprawność numeru rachunku bankowego beneficjenta przelewu;
weryfikację danych zdefiniowanych kontrahentów – w szczególności ich numery rachunków, czy
nie został zmodyfikowany przez wirus lub osobę nieuprawnioną.

W przypadku wykrycia nieuprawnionego wprowadzenia, edycji, skasowania przelewu lub edycji
kontrahenta o zdarzeniu należy natychmiast poinformować bank oraz nie dopuścić do
podpisania/autoryzacji podejrzanego przelewu lub użycia zmodyfikowanych danych kontrahenta w
nowych przelewach. W sytuacji, kiedy zostanie wykryte wprowadzenie nieuprawnionego przelewu lub
nieuprawniona edycja przelewu, a przelew został już zaakceptowany i wysłany, należy o tym fakcie
natychmiast poinformować bank oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
do organów ścigania.
W przypadku podejrzenia ataku na system teleinformatyczny lub próby manipulacji w systemie BGK,
urządzenia teleinformatyczne, które mogły stać się przedmiotem ataku, powinny zostać odłączone od
sieci (nie należy usuwać danych ani skanować zainfekowanego komputera; działania te mogą utrudnić
lub uniemożliwić ewentualne wyjaśnienie zdarzenia przez organy ścigania). W takim przypadku zaleca
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się przeprowadzenie pogłębionej analizy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przez
wyspecjalizowane służby IT.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa przygotowanymi przez Związek
Banków Polskich w zakładce „Dla Klientów – Bezpieczny Bank” http://zbp.pl/dlakonsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci oraz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego:



„Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci” http://www.knf.gov.pl/bezpieczenstwo_w_sieci.html
„Poradnik klienta usług finansowych. Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej –
przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną”
https://www.knf.gov.pl/Images/Bezp_finansowe_tcm75-39005.pdf

Powyższe zasady należy traktować jako podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa, a poniższe
zagrożenia to jedynie przykłady, jakie bank przekazuje w ramach informacji – nie wyczerpują one tego
obszernego tematu.

2.4 Opis najczęściej spotykanych zagrożeń
Kluczową kwestią jest zdanie sobie sprawy z tego, że obecnie każdy użytkownik Internetu jest narażony
na cyberzagrożenia. Istotna jest również świadomość, iż metody działania przestępców wcale nie
muszą być skomplikowane, a czynnikiem umożliwiającym większość kradzieży jest błąd człowieka i brak
zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Metody działania przestępców są różne, a systematyczne doniesienia o takich przypadkach są
publikowane w mediach. Oszustwa skierowane na klientów bankowości elektronicznej ostatecznie
mają na celu realizację płatności lub wypłatę z rachunku na rzecz przestępców (np. na rachunek w
innym banku).
Przestępcy powszechnie wykorzystują socjotechnikę rozumianą jako zestaw metod mających na celu
skłonienie do określonego działania, np. uzyskania informacji. Technika ta wykorzystuje umiejętności
interpersonalne, zdolność do manipulowania ludźmi, co w połączeniu z wiedzą informatyczną daje
szerokie spektrum pozyskiwania wiedzy na temat użytkowników, ich systemów teleinformatycznych,
sposobów pracy oraz posiadanych danych.
Aktualnie stosowane metody ataków są niejednokrotnie wykładnią kliku znanych – w tym opisanych
poniżej – sposobów wyłudzania poufnych danych (np. loginu, hasła, kodu jednorazowego do
autoryzacji w systemie bankowości elektronicznej) lub manipulacji (np. fałszywe faktury, podszywanie
się pod przełożonych), a w konsekwencji umożliwiających skuteczne włamanie i wyprowadzenie
środków finansowych. Poniżej opisano kilka z wielu stosowanych metod oszustwa.

2.4.1 Phishing
Metoda oszustwa, kiedy przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia
określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej) lub nakłonienia ofiary do
określonych działań. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej. Może być realizowany
poprzez nakłonienie potencjalnej ofiary do wejścia na fałszywą stronę internetową czy do logowania
się do bankowości elektronicznej – adresem i wyglądem może łudząco przypominać prawdziwą stronę
logowania. Phishing może być także próbą nakłonienia do podania poufnych danych logowania i
autoryzacji operacji w wiadomości e-mail lub telefonicznie.
Ważne jest, aby zawsze w przeglądarce internetowej wpisywać ręcznie adres strony logowania do
bankowości elektronicznej lub logować się poprzez www.bgk.pl (zakładka „Strefa logowania”).
Zapisane w przeglądarce skróty do logowania lub klikanie w linki otrzymane w wiadomościach e-mail,
komunikatorach internetowych, SMS-ach itp. są podatne na manipulacje, przez co mogą być również
wykorzystywane przez przestępców.
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Przestępcy, rozsyłając oszukańcze e-maile, stosują najrozmaitsze metody socjotechniczne, aby
wzbudzić zaufanie, zainteresowanie lub niepokój, przykładowo:






nadawcą jest powszechnie znany podmiot usług masowych (poczta, dostawca energii, operator
telefoniczny itp.),
wiadomość dotyczy szczególnie atrakcyjnej, ale ograniczonej czasowo oferty,
wiadomość informuje o niezapłaconej fakturze,
dotyczy rzekomo wysłanej wiadomości, która nie została dostarczona do adresata,
dotyczy konieczności podania danych logowania do bankowości elektronicznej na skutek awarii
tego systemu celem „weryfikacji ze względów bezpieczeństwa” lub „wzmocnienia zabezpieczeń
procesu logowania” itp. Należy jednak pamiętać, że bank nigdy nie przesyła takich wiadomości.

Ważne jest także, aby – korzystając z urządzeń teleinformatycznych – wyrobić sobie nawyk krytycznego
podejścia do wszelkiej niespodziewanej korespondencji (e-mail, SMS, rozmowy telefoniczne z nieznaną
osobą itp.), jaka budzi podejrzenia bądź wymaga podjęcia pilnych działań. Nie należy otwierać
załączników i klikać w linki zawarte w takich wiadomościach; nie należy pobierać i uruchamiać
samodzielnie oprogramowania z Internetu (należy zostawić to służbom IT); nie należy również
podawać telefonicznie informacji służących do logowania ani żadnych innych wrażliwych danych.

2.4.2 Złośliwe oprogramowanie
Klikanie w niesprawdzone linki, otwieranie załączników do wiadomości e-mail, uruchamianie
programów pobranych z Internetu czy wchodzenie na podejrzane strony internetowe np. nieopatrzone
certyfikatem poufności grozi infekcją złośliwego oprogramowania (wirus komputerowy). W przypadku
niektórych zagrożeń nawet renomowany i poprawnie skonfigurowany program antywirusowy nie
uchroni przed instalacją wirusa w systemie teleinformatycznym. Taka infekcja jest możliwa na skutek
braku aktualizacji – systemu operacyjnego lub innego używanego programu komputerowego – przez
istnienie tzw. podatności oprogramowania, które nie zostały wyeliminowane poprzez jego aktualizację.
Dlatego tak istotne jest korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania.
Istnieje wiele rodzajów złośliwego oprogramowania, lecz ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze
skutków jego działania po udanej infekcji:








przesyłanie do przestępców danych, zapisanych lub wprowadzanych do urządzenia
komputerowego, umożliwiających realizację płatności w bankowości elektronicznej,
podmianę numeru rachunku bankowego beneficjenta przelewu w trakcie jego kopiowania
metodą „kopiuj – wklej”,
infekcję dalszych plików podczas ich uruchamiania lub tworzenia,
replikację w zainfekowanym systemie,
kasowanie lub uszkadzanie danych,
szyfrowanie zawartości urządzenia komputerowego (np. w celu żądania okupu w zamian za
podanie hasła do odszyfrowania),
spowalnianie pracy urządzenia komputerowego.

Ostatnio wiele infekcji powoduje złośliwe oprogramowanie typu ransomware/cryptolocker.
Zainfekowany w ten sposób komputer zostaje zaszyfrowany, a do jego odszyfrowania potrzebne jest
znane tylko przestępcom hasło. W zamian za podanie hasła przestępcy żądają okupu – najczęściej w
kryptowalucie (np. bitcoin). Przykładowe nazwy złośliwego oprogramowania typu
ransomware/cryptolocker: Cerber, Locky, CryptXXX, CrypMIC, PCrypt, Petya, Mischa, Crypt0L0cker.
Taka infekcja może powodować brak możliwości używania komputerów, a w sytuacji braku aktualnej
kopii zapasowej systemu i danych może skutkować ich utratą.

2.4.3 Fałszywe faktury
przełożonych
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Przestępcy potrafią z łatwością spreparować wiadomość e-mail lub SMS tak, aby wyglądała, że
pochodzi nawet z prawidłowego adresu lub numeru telefonu przełożonego. Przed realizacją
nietypowych poleceń skierowanych do nas w takich wiadomościach drogą elektroniczną, zawsze –
osobiście lub innym niezależnym kanałem – należy weryfikować prawdziwość takich poleceń.
Przydatne jest zgłębienie wiedzy w tym temacie poprzez wpisanie w wyszukiwarkę internetową hasła:
„oszustwo na prezesa”.
Wszelkie nowe płatności (np. pierwsza faktura od danego kontrahenta) lub zmiany numeru rachunku
bankowego kontrahenta należy potwierdzić niezależnym kanałem. Ważne jest, aby nie był to kontakt
poprzez odesłanie na adres nadawcy wiadomości, która informuje o nowym rachunku bankowym
kontrahenta. Nie powinien to być również kontakt telefoniczny na numer wskazany w takiej
wiadomości. Jeśli wiadomość pochodzi od oszusta, to zarówno adres nadawcy mógł zostać
spreparowany, jak i numer telefonu kontrahenta w takiej wiadomości może być fałszywy.
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3 Dyspozycje, widoczność formatek oraz akcji na
ekranach
Dyspozycje – oświadczenia posiadacza rachunku złożone za pośrednictwem systemu bankowości
elektronicznej, autoryzowane w sposób określony w niniejszej instrukcji bankowości elektronicznej.
Rodzaj dyspozycji dostępnych w bgk24 określa instrukcja użytkownika dotycząca tego systemu;
Dyspozycje finansowe dostępne do złożenia w systemie bgk24 to:












Przelew krajowy
Przelew wewnętrzny
Przelew zagraniczny
Przelew ZUS
Przelew podatkowy
Zlecenie masowe
Paczka zleceń
Nowa lokata
Zlecenie stałe
Wypłata otwarta (obsługa gotówkowa)
Wypłata zamknięta (obsługa gotówkowa).

Szczegóły dotyczące danych dyspozycji są dostępne w odpowiednich rozdziałach, poświęconych
konkretnym dyspozycjom.

Formatki oraz akcje widoczne na ekranach są zależne od posiadanych produktów, przyznanych
uprawnień i dostępów do konkretnych dyspozycji. Ekrany prezentowane w instrukcji użytkownika
zawierają wszystkie dostępne funkcjonalności systemu oraz akcje. Jeśli na ekranach nie widać części
akcji, o których mowa w opisach, należy skontaktować się z Administratorem i/lub przedstawicielem
banku w celu nadania odpowiednich praw.
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4 Logowanie do aplikacji
W celu zalogowania się do systemu, podaj swój login oraz hasło. Strona do logowania znajduje się pod
linkiem: www.bgk24.pl. W systemie dostępne są dwa sposoby logowania się do aplikacji: standardowe
logowanie oraz logowanie ze zmianą hasła.
Po wejściu na stronę do logowania upewnij się, że adres strony zaczyna się od https://, a w oknie
przeglądarki widnieje ikona zamkniętej zielonej kłódki. Ikona ta symbolizuje szyfrowane połączenie
chronione ważnym certyfikatem TLS.

Certyfikaty TLS zapewniają ochronę stron internetowych oraz gwarantują zachowanie poufności
danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikaty te zawierają informacje o właścicielu domeny,
jego adresie itp. Danych nie można samodzielnie zmieniać.

Po kliknięciu na ikonę zielonej kłódki wyświetlą się dodatkowe informacje, czy połączenie jest
zabezpieczone.
Poświadczeniem, że łączysz się z właściwą stroną banku, jest informacja o certyfikacie wystawionym
przez Certum Extendent Validation Ca SHA 2. Wiarygodność certyfikatu potwierdzają następujące
elementy:




dla kogo jest wystawiony – bgk24.pl
przez kogo jest wystawiony – Certum Extendent Validation Ca SHA 2
data ważności.
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Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa. Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce –
najczęściej w menu „Plik” opcja „Właściwości”. Po wybraniu przycisku „Certyfikaty” sprawdź zarówno
„Ogólne”, jak i „Ścieżka certyfikacji”.
Do danych certyfikatu możesz dotrzeć również przez dwukrotne kliknięcie w ikonę kłódki. Po kliknięciu
zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla domeny
https://www.bgk24.pl.
Z informacji o szczegółach certyfikatu możesz dowiedzieć się, że zakupu certyfikatu dokonał Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Zweryfikuj, czy zaprezentowany przez system obrazek bezpieczeństwa jest zgodny z tym, który
wybrałeś. Jeżeli nie jest zgodny z Twoim wyborem bądź budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z
infolinią BGK.

Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie.
Zgłoś problem dotyczący bezpieczeństwa oraz zdarzenie budzące wątpliwości telefonicznie –
na infolinię BGK pod numerem telefonu: 801 598 888 lub 22 475 8888.

Wykonanie 5 kolejnych nieudanych prób uwierzytelnienia powoduje zablokowanie Twojego dostępu
do systemu bgk24 (zabezpieczenie przed próbą zgadywania kodu). Parametry określające czas
bezczynności w systemie bgk24 oraz liczbę dopuszczalnych błędnych logowań jest ustawiany przez
Bank i może ulec zmianie.
W celu odblokowania hasła należy skontaktować się z Infolinią Banku (jeżeli użytkownik posiada
zdefiniowany zaufany numer telefonu) lub skontaktować się z Opiekunem.

4.1 Pierwsze logowanie do systemu
Logowanie do systemu ze zmianą hasła występuje w przypadku, gdy nie logowałeś się wcześniej do
bgk24 lub kiedy kolejny raz został wydany dla Ciebie pakiet startowy.

4.1.1 Krok pierwszy
W pierwszym kroku logowania ze zmianą hasła podajesz identyfikator i klikasz Zaloguj. Po kliknięciu w
Zaloguj następuje przejście do drugiego kroku logowania ze zmianą hasła.

Logowanie ze zmianą hasła krok 1
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4.1.2 Krok drugi
W drugim kroku logowania wpisujesz hasło startowe przesłane podczas generowania pakietu
startowego. Po kliknięciu przycisku Dalej następuje przejście do trzeciego kroku logowania ze zmianą
hasła.

Logowanie ze zmianą hasła krok 2

4.1.3 Krok trzeci
W trzecim kroku logowania ze zmianą hasła wpisujesz nowe hasło – zgodne z polityką bezpieczeństwa,
która zostaje wyświetlona pod polami. Po powtórzeniu hasła i kliknięciu Zaloguj następuje zalogowanie
do systemu i zaprezentowany zostaje ekran startowy.

Logowanie ze zmianą hasła krok 3

4.2 Logowanie za pomocą certyfikatu
Logowanie za pomocą certyfikatu jest możliwe w momencie, gdy masz ma wybraną opcję Certyfikat
jako metodę logowania do systemu.
Po wpisaniu loginu i kliknięciu przycisku Zaloguj zaprezentowany zostaje drugi krok logowania z
zaprezentowaną opcją Certyfikat jako aktywną metodą autoryzacji. W celu zalogowania się do
systemu, wpisujesz hasło w polu Hasło i klikasz przycisk Zaloguj.
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Logowanie przy pomocy certyfikatu
Po kliknięciu przycisku Zaloguj zaprezentowane zostaje okno do podpisywania certyfikatem. Wówczas
wpisujesz hasło i klikasz przycisk Podpisz.

4.3 Logowanie za pomocą tokena mobilnego
Logowanie za pomocą tokena mobilnego jest możliwe w momencie, gdy masz wybraną opcję token
mobilny jako metodę logowania do systemu.
Po wpisaniu loginu i kliknięciu przycisku Zaloguj zaprezentowany zostaje drugi krok logowania z
zaprezentowaną opcją Token mobilny jako aktywną metodą autoryzacji. W celu zalogowania się do
systemu, wpisujesz hasło w polu Hasło oraz podajesz jednorazowe hasło w polu Klucz i klikasz przycisk
Zaloguj. Dostępne opcje dotyczące logowania mogą się różnić w zależności od ustawień logowania.

Token mobilny podczas logowania
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Rysunek 1 Logowanie przy pomocy tokena mobilnego

Logowanie tokenem mobilnym

4.4 Logowanie za pomocą tokena sprzętowego
Logowanie za pomocą tokena sprzętowego jest możliwe w momencie, gdy masz wybraną opcję token
sprzętowy jako metodę logowania do systemu.
Po wpisaniu loginu i kliknięciu przycisku Zaloguj zaprezentowany zostaje drugi krok logowania z
zaprezentowaną opcją Token sprzętowy jako aktywną metodą autoryzacji. W celu zalogowania się do
systemu wpisujesz jednorazowe hasło w polu Klucz i klikasz przycisk Zaloguj. Dostępne opcje dotyczące
logowania mogą się różnić w zależności od ustawień logowania.

Logowanie tokenem sprzętowym
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W przypadku zablokowania PINu do tokena sprzętowego należy skontaktować się z Infolinią Banku.

4.5

Logowanie za pomocą urządzenia zaufanego

Korzystanie z urządzenia dodanego jako zaufane pozwala użytkownikowi bgk24 na szybkie, proste i
bezpieczne logowanie do systemu. Nie musi podczas logowania korzystać z tokena sprzętowego,
tokena mobilnego czy certyfikatu. Wystarczy logując się z urządzenia zaufanego podać identyfikator
do logowania oraz hasło. Dodanie urządzenia zaufanego możliwe jest również w przypadku kiedy kilku
użytkowników jednej firmy korzysta z tego samego komputera i przeglądarki.
Podczas logowania do bgk24 wykorzystywana jest tzw. Metoda Device Fingerprinting (DFP). Bada ona
określone cechy urządzenia (komputera/ przeglądarki) w celu identyfikacji poszczególnych
użytkowników. Cechy te pozwalają potwierdzić, że jest to urządzenie, z którego logował się już
użytkownik. Badane cechy urządzenia mogą obejmować m.in.: nazwę przeglądarki, jej typ i typ jej
sinika, wersje przeglądarki, nazwę i wersję systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, liczbę bitów
na jeden piksel ekranu, liczbę wątków CPU, zapisane pliki cookies. Urządzenie sprawdzone tą metodą
i zapisane jako urządzenie zaufane jest elementem silnego uwierzytelnienia (SCA).
Ważność urządzenia zaufanego wynosi 90 dni. Oznacza to, że po upływie tego czasu konieczna będzie
jego ponowna rejestracja. Ponadto każda zmiana badanych cech (np. wyczyszczenie plików cookies,
logowanie na innej przeglądarce czy zmiana nazwy identyfikatora własnego) spowoduje, że urządzenie
z którego loguje się użytkownik nie zostanie rozpoznane jako zaufane i w tym przypadku również
konieczna będzie jego ponowna rejestracja.
Urządzenie może zostać dodane do zaufanych w trakcie lub po zalogowaniu do systemu.

Dodawanie urządzenia zaufanego podczas logowania
1. Użytkownik na ekranie logowania wpisuje identyfikator do logowania, hasło oraz podaje kod/ PIN
z urządzenia do autoryzacji (tokena sprzętowego/ mobilnego, certyfikatu).
2. Na kolejnym ekranie prezentowany jest komunikat Zalogowałeś się z nowej przeglądarki/
urządzenia. Czy chcesz dodać nowe urządzenie zaufane? oraz trzy opcje do wyboru:




Dodaj – rozpoczyna proces dodawania urządzenia zaufanego,
Nie teraz – pozwala na zalogowanie się do systemu bez dodawania urządzenia do zaufanych.
Komunikat pojawi się ponownie przy kolejnym logowaniu,
Nie pytaj więcej – wybranie tej opcji spowoduje, że komunikat informujący o możliwości
dodania urządzenia zaufanego nie będzie się już pokazywał podczas logowania. Przywrócenie
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prezentacji komunikatu będzie możliwe po zalogowaniu w opcji Ustawienia (ikona koła
zębatego) -> Urządzenia zaufane.

3. Użytkownik wybiera opcję Dodaj. Zostaje zalogowany do systemu i ma prezentowany ekran
Rejestracja urządzenia zaufanego.

4. W polu Nazwa urządzenia zaufanego użytkownik wpisuje nazwę dla dodawanego urządzenia i
klika Dalej.
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Nazwa dla urządzenia powinna być unikalna. Jeżeli użytkownik ma już dodaną jako urządzenie zaufane
inną przeglądarkę nie może dla nowego urządzenia zaufanego wpisać takiej samej nazwy – w takim
przypadku system zaprezentuje komunikat.

5. Na kolejnym ekranie użytkownik klika na przycisk Podpisz.

6. Zaprezentowany zostanie ekran autoryzacji operacji, na którym użytkownik zatwierdza operację
dodania urządzenia zaufanego.
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7. Po poprawnym wykonaniu autoryzacji urządzenie zostaje dodane jako zaufane, a użytkownikowi
prezentowany jest ekran Urządzenia zaufane, na którym widnieje dodane urządzenie.

8. Przy kolejnym logowaniu użytkownik wpisuje już tylko swój identyfikator do logowania oraz
hasło.
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Jeżeli użytkownik będzie logował się z innej przeglądarki, która nie była dodana wcześniej jako
urządzenie zaufane albo zmienione zostaną badane przez system cechy (np. klient wyczyścił pliki
cookies) albo ustawiony/ zmieniony został identyfikator własny (którego klient używa do logowania) –
system ponownie zaprezentuje ekran dodawania urządzenia zaufanego podczas logowania.

Zarządzanie urządzeniami zaufanymi

Użytkownik po zalogowaniu do bgk24 może zarządzać listą urządzeń zaufanych tzn. zablokować
urządzenie zaufane lub dodać nowe.
Może również włączyć/ wyłączyć możliwość logowania urządzeniem zaufanym oraz włączyć/ wyłączyć
prezentację ekranu dodawania urządzenia zaufanego podczas logowania do systemu.

1. Aby przejść do ekranu Urządzenia zaufane użytkownik wybiera opcję Ustawienia (ikona koła
zębatego), a następnie w bocznym menu opcję Urządzenia zaufane.
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Na ekranie prezentowana jest lista urządzeń zaufanych użytkownika. Na liście dostępne są informacje
o nazwie urządzenia, dacie jego dodania, dacie zablokowania, dane osoby blokującej urządzenie oraz
akcja Zablokuj.
Jeżeli użytkownik użyje akcji Zablokuj zablokuje urządzenie zaufane (nie będzie możliwości jego
odblokowania). Chcąc korzystać ponownie z możliwości uproszczonego logowania na urządzeniu
zaufanym powinien ponownie dodać urządzenie, z którego się loguje do zaufanych.
Jeżeli użytkownik chce wyświetlić zablokowane urządzenia powinien zaznaczyć checkbox przy opcji
Pokaż zablokowane urządzenia zaufane.

2. Na ekranie prezentowane są również opcje: Wymagaj użycia tokena lub certyfikatu do
logowania oraz Wyłącz dodawanie urządzeń zaufanych.
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Wymagaj użycia tokena lub certyfikatu do logowania– zaznaczenie tej opcji powoduje
wyłączenie możliwości logowania urządzeniem zaufanym i przywraca konieczność
użycia podczas logowania: tokena sprzętowego/ mobilnego albo certyfikatu.
Zaznaczenie tej opcji nie blokuje dodanych wcześniej urządzeń zaufanych.
Po jej odznaczeniu użytkownik ponownie zaloguje się podając tylko identyfikator do
logowania oraz hasło (nie musi od nowa rejestrować urządzenia zaufanego).



Wyłącz dodawanie urządzeń zaufanych – zaznaczenie tej opcji powoduje, że podczas
logowania nie jest prezentowany ekran z możliwością dodania urządzenia zaufanego.
Opcja jest również automatycznie zaznaczana gdy użytkownik podczas logowania
wybierze opcję Nie pytaj więcej.
Odznaczenie tej opcji spowoduje ponowne wyświetlanie ekranu dodawania urządzenia
zaufanego podczas logowania.

Dodawanie urządzenia zaufanego w systemie (po zalogowaniu)
Jeżeli użytkownik nie dodał urządzenia do zaufanych w trakcie logowania (wybrał opcję Nie teraz albo
Nie pytaj więcej) może to zrobić po zalogowaniu w opcji Ustawienia (Ikona koła zębatego) ->
Urządzenia zaufane.
Aby dodać urządzenie zaufane należy kliknąć na przycisk Dodaj urządzenie.

Użytkownikowi zostanie zaprezentowany ekran dodawania urządzenia zaufanego, na którym
powinien wpisać nazwę dla urządzenia zaufanego,
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a następnie na kolejnym ekranie zautoryzować operację (np. tokenem sprzętowym).

Dodane urządzenie zostanie zaprezentowane na liście urządzeń zaufanych.

Przy kolejnym logowaniu na urządzeniu zaufanym użytkownik wpisuje już tylko swój
identyfikator do logowania oraz hasło.

Historia korzystania z systemu – informacje o logowaniu
Informacje dotyczące logowania za pomocą urządzenia zaufanego zapisywane są w historii korzystania
z systemu (HKS) w opcji Ustawienia -> Historia korzystania z systemu -> przejście do szczegółów akcji
związanej z logowaniem Poprawne logowanie do systemu.
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W szczegółach akcji prezentowana jest informacja czy logowanie nastąpiło z urządzenia zaufanego TAK
(jeśli nie prezentowana opcja NIE) oraz prezentowana jest nazwa urządzenia zaufanego,
z którego nastąpiło zalogowanie do systemu.

4.6 Wylogowanie
W celu wylogowania się z systemu należy kliknąć na ikonę wylogowania:

Kliknięcie ikony spowoduje wylogowanie z systemu. Na ekranie wylogowania prezentowany jest
komunikat o wylogowaniu oraz lista operacji dla zamkniętej sesji (jeśli została zaznaczona opcja
Historia zdarzeń dla pola Strona wylogowania w zakładce Moje Ustawienia).

Wylogowanie
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5 Pomoc kontekstowa
W systemie bkg24 dostępna jest pomoc kontekstowa realizowana na dwa sposoby:


Pomoc dla każdej z formatek jest dostępna z poziomu nagłówka sekcji głównej formatki,
umieszczona pod ikonką. Z tego miejsca masz dostęp do instrukcji dla danej formatki oraz
wszystkich funkcjonalności bgk24 w formacie html. Dodatkowo na każdej stronie pomocy
jest opcja wydrukuj, która wygeneruje plik pdf z aktualną treścią pomocy.

Pomoc kontekstowa dla formatki


Pomoc dla wybranych pól formularzy jest dostępna po najechaniu kursorem na ikonkę ze
znakiem zapytania – dostępną przy wybranych polach edycyjnych formularza. Po najechaniu
na tę ikonkę system pobiera treść pomocy i wyświetla ją w „dymku”, który jest widoczny do
czasu opuszczenia ikonki.

Pomoc kontekstowa dla pola
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6 Ekran startowy
Po pierwszym pomyślnym zalogowaniu do systemu użytkownikowi zostaje zaprezentowany domyślny
widok ekranu startowego. W ramach domyślnego widoku ekranu startowego prezentowane są
następujące boksy:






Do autoryzacji
Na skróty
Wybierz szablon importu
Rachunki
Zlecenia odrzucone.

Domyślny widok ekranu startowego

6.1 Konfiguracja ekranu startowego
Użytkownik ma możliwość konfiguracji wyglądu ekranu startowego, aby dostosować go do swoich
indywidualnych potrzeb. Dzięki funkcjonalności dodawania boksów może umieścić od razu na
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pierwszym ekranie najbardziej interesujące go informacje. Aby rozpocząć konfigurację ekranu
startowego, należy kliknąć ikonę modyfikacji:

Po kliknięciu ikony modyfikacji boksy przechodzą w tryb edycyjny i są zaznaczone przerywaną ramką.

Boks w trybie edycyjnym

6.2 Zmiana pozycji boksów na ekranie
Funkcjonalność zmiany pozycji boksów na ekranie umożliwia użytkownikowi najbardziej optymalne dla
usytuowanie boksów na ekranie startowym, aby najczęściej używane funkcjonalności systemu były w
najbardziej wygodnym miejscu. Zmiana pozycji boksów na ekranie jest możliwa poprzez kliknięcie
lewym przyciskiem myszy na dany boks, gdy ekran jest w trybie edycyjnym, a następnie przeciągnięcie
go na wybrane miejsce i zwolnienie lewego przycisku myszy.

6.3 Wybór boksów na ekran startowy
Funkcjonalność wyboru boksów na ekran startowy umożliwia użytkownikowi dostosowanie wyglądu
ekranu startowego do jego potrzeb, poprzez wybranie najbardziej przydatnych i interesujących
funkcjonalności, które będą prezentowane zaraz po zalogowaniu się do systemu.
W celu dodania lub usunięcia boksu należy kliknąć przycisk Dodaj/Usuń boks.

Po kliknięciu przycisku zaprezentowane zostaje okno z listą dostępnych paneli. Po zaznaczeniu pola
Checkbox obok nazwy danego panelu i kliknięciu przycisku Zapisz wybrany panel będzie prezentowany
na ekranie startowym. Odznaczenie pola Checkbox obok nazwy panelu i kliknięcie Zapisz sprawi, że
wybrany panel nie będzie prezentowany na ekranie startowym.

Dodawanie/usuwanie boksów

6.4 Przywrócenie domyślnych ustawień
Funkcjonalność umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień ekranu startowego.
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Przywrócenie domyślnych ustawień ekranu startowego jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku
Przywróć domyślne.
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7 Rachunki
Zakładka Rachunki umożliwia uzyskanie informacji odnośnie do rachunków użytkownika oraz zdarzeń
związanych z tymi rachunkami.

7.1 Lista rachunków
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi przeglądanie listy rachunków, szybki dostęp do
podstawowych informacji o nich (np. nazwa rachunku, ilość środków dostępnych na rachunku),
wyszukiwanie, a także pozwala na przejście do szczegółów oraz historii operacji dla wybranego
rachunku.
Wejście na listę rachunków jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Lista rachunków.
Na formatce prezentowane są rachunki, do których użytkownik ma nadany dostęp.

Lista rachunków
Lista rachunków zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami:







Numer rachunku – stanowi odnośnik do szczegółów rachunku
Nazwa właściciela – to odnośnik do profilu firmy
Nazwa
Saldo – saldo bieżące rachunku
Saldo dostępne – kwota środków dostępnych na rachunku
Waluta
35



Akcje:


Szczegóły – stanowi odnośnik do formularza Szczegóły rachunku

 Historia – stanowi odnośnik do ekranu Historia rachunku.
Sortowanie listy jest realizowane przez naciśnięcie odpowiedniego odnośnika tekstowego (kliknięcie
na nazwę wybranej kolumny; ponowne kliknięcie na nagłówek kolumny spowoduje posortowanie
elementów w porządku odwrotnym).
Pod listą rachunków zostanie zaprezentowane podsumowanie środków na rachunkach (sald i sald
dostępnych).
Dodatkowo pod listą wszystkich rachunków klienta będą wyświetlane listy z grupami rachunków
utworzonymi przez użytkownika. Listy te będą zawierały rachunki przyporządkowane przez
użytkownika do danej grupy. Listy te będą zawierały dane identyczne jak opisane powyżej.
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:



Zapisz do pliku – akcja powoduje otworzenie formularza eksportu historii rachunku.
Zapisz do PDF – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie listy rachunków do pliku PDF.

7.2 Szczegóły rachunku
Funkcjonalność umożliwia podgląd szczegółowych informacji dotyczących danego rachunku, a także
wykonanie akcji dostępnych na formatce, np. zapisanie szczegółów rachunku do pliku.
Wejście do formatki Szczegóły rachunku jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Lista
rachunków > akcja Szczegóły.
Na formatce prezentowane są szczegółowe informacje na temat wybranego rachunku.
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Szczegóły rachunku

W przypadku rachunku rozliczeniowego, do którego przypisany jest rachunek VAT widoczna jest
informacja „Numer rachunku VAT”, która wskazuje numer powiązanego rachunku.
W formularzu użytkownik ma możliwość zdefiniowania nazwy rachunku poprzez kliknięcie akcji Zmień
obok pola Nazwa. Zapisanie zmienionej nazwy jest możliwe poprzez wykonanie akcji Zapisz.
W formularzu użytkownik ma możliwość przypisania grup do rachunku poprzez kliknięcie akcji Zmień
obok pola Grupa. Kliknięcie akcji Zmień będzie skutkowało wyświetleniem formularza umożliwiającego
przypisanie grupy do rachunku.
Ponadto na formularzu dostępne są przyciski:








Historia rachunku – powoduje wyświetlenie formatki Historia rachunku (filtr domyślnie
uzupełniony). Przycisk będzie niewidoczny, jeżeli użytkownik nie posiada prawa do formatki.
Blokady – powoduje przejście do formatki Lista blokad.
Zapisz do PDF – akcja umożliwia pobranie szczegółów rachunku do pliku PDF.
Zapisz do pliku – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie szczegółów rachunku do pliku.
Opłaty – powoduje wyświetlenie listy opłat dla wybranego rachunku.
Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Nowa wiadomość w
module komunikacji.
Powrót – powoduje przejście do ekranu Lista rachunków.
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7.3 Szczegóły Rachunku VAT
Funkcjonalność umożliwia podgląd szczegółowych informacji dotyczących Rachunku VAT, a także
wykonanie akcji dostępnych na formatce, np. zapisanie szczegółów rachunku do pliku.
Wejście do formatki Szczegóły rachunku jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Lista
rachunków > wskazanie Rachunku VAT >akcja Szczegóły.
Na formatce prezentowane są szczegółowe informacje na temat wybranego rachunku.

Szczegóły rachunku VAT

W przypadku tego typu rachunku możliwe jest powiązanie pojedynczego Rachunku VAT z wieloma
rachunkami bieżącymi

7.4 Grupy rachunków
Formatka umożliwia definiowanie, usuwanie oraz modyfikowanie grup rachunków. Użytkownik może
pogrupować rachunki w funkcjonalne grupy, dzięki którym używanie funkcjonalności listy rachunków
będzie bardziej dostosowane do potrzeb użytkownika. Grupy rachunków pozwalają na zawężanie listy
rachunków na formatkach związanych z przelewami oraz umożliwiają wyświetlanie podsumowań sald
łącznych dla danej grupy rachunków w danej walucie.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Grupy rachunków.
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Grupy rachunków

Na ekranie dostępne są następujące akcje:




Zarządzanie grupami – przycisk przełącza grupę w tryb edycyjny (przycisk prezentowany dla
użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia).
Nowa grupa – przycisk otwiera formularz definiowania nowej grupy.
Powrót – przycisk powoduje przejście do poprzedniego ekranu.

7.4.1 Modyfikacja grupy rachunków
Funkcjonalność modyfikacji grup rachunków daje użytkownikowi możliwość wprowadzenia zmian we
wcześniej utworzonych grupach rachunków.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Grupy rachunków > przycisk
Zarządzanie grupami.
Przycisk Zarządzanie grupami przełącza formularz w tryb edycji, użytkownik będzie miał możliwość:



usunięcia grupy (za pomocą linku Usuń),
ustawienia sortowania grup (za pomocą strzałek w górę lub w dół).


Modyfikacja grupy rachunków
Przycisk Zapisz zatwierdza wprowadzone zmiany. Przycisk Powrót przenosi do poprzedniego ekranu z
listą grup bez akceptacji wprowadzonych zmian.
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7.4.2 Nowa grupa
Funkcjonalność umożliwia stworzenie nowej grupy rachunków, która widoczna będzie na liście
rachunków. Po dodaniu wybranych rachunków do nowej grupy praca w systemie staje się bardziej
ergonomiczna i łatwiejsza.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Grupy rachunków > Przycisk Nowa
Grupa.

Definiowanie nowej grupy
Po wprowadzeniu unikalnej nazwy w polu edycyjnym Nazwa grupy należy wybrać przycisk Zapisz, aby
zatwierdzić utworzenie nowej grupy. Przycisk Powrót przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu z
listą grup.

7.5 Historia rachunku
Funkcjonalność daje możliwość wyświetlenia historii wybranego rachunku zgodnie z wybranym
zakresem dat. Ułatwia to kontrolę zmian na rachunku.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Historia rachunku.
Formularz Historia rachunku prezentuje zbiór wszystkich transakcji spełniających uprzednio
zdefiniowane przez użytkownika kryteria. Po wybraniu tej zakładki w menu bocznym prezentowany
jest ekran z kryteriami filtrowania:







Nazwa filtra wcześniej stworzonego w systemie przez użytkownika.
Nazwa grupy, do której należy rachunek, dla którego ma być zaprezentowana historia
operacji.
Rachunek, dla którego ma być zaprezentowana historia operacji.
Data – zakres dat, dla którego ma być zaprezentowana historia operacji.
Ostatnie X dni/tygodni/miesięcy – możliwość przeglądania historii transakcji realizowanych w
ciągu ostatnich X dni/tygodni/miesięcy.
Kwota – zakres kwotowy operacji wyszukiwanych na rachunku.
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Historia rachunku – filtr
Użytkownik będzie miał możliwość przeszukiwania historii operacji według bardziej szczegółowych
kryteriów filtrowania. Po wybraniu linku Zaawansowane na formularzu wyświetli się dodatkowa sekcja
wyboru.

Historia rachunku – Sekcja Zaawansowane
Filtr może być wykorzystany jednorazowo – po wybraniu przycisku Wyświetl w formularzu zostanie
zaprezentowana lista transakcji, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami filtrowania.
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Historia rachunku – Lista transakcji
Na liście transakcji prezentowane są następujące akcje:



Szczegóły – akcja powoduje wejście w szczegóły transakcji
Transakcja zwrotna – akcja powoduje stworzenie transakcji zwrotnej, w której następuje
zamiana stron transakcji. Akcja jest dostępna tylko dla przelewów przychodzących krajowych
i własnych.

Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:





Potwierdzenie – kliknięcie na przycisk umożliwi wydruk potwierdzenia dla zaznaczonych
operacji
Drukuj – akcja powoduje wydrukowanie wszystkich operacji
Zapisz do PDF – akcja powoduje wyeksportowanie do pliku PDF wszystkich operacji dla
podanych kryteriów
Zapisz do pliku – akcja powoduje otworzenie formularza eksportu historii rachunku.

Można wyświetlić maksymalnie 1000 rekordów na jednej stronie.

7.5.1 Definiowanie filtrów
Po zdefiniowaniu i zapisaniu własnego filtra użytkownik ma możliwość wykorzystania go w przyszłości
do przeglądania historii rachunku zgodnej z danymi w filtrze, co może znacznie przyśpieszyć ten proces
(użytkownik nie będzie musiał za każdym razem wpisywać danych do filtra wyszukiwania, aby zobaczyć
historię interesującego go rachunku).
Filtr może zostać zapisany i wykorzystany w przyszłości – wówczas należy zaznaczyć checkbox Zapisz
jako nowy filtr, co spowoduje wyświetlenie pola edycyjnego, gdzie należy wpisać nazwę utworzonego
filtru, a następnie wybrać przycisk Zapisz.
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Zapisz jako nowy filtr
Nowy filtr można również założyć (lub zmodyfikować już istniejący), wybierając link Zarządzanie
filtrami, uzupełniając pola na ekranie i klikając przycisk Zapisz filtr.

Zarządzanie filtrami

7.5.2 Generowanie pliku z potwierdzeniem dla zleceń
Na liście transakcji użytkownik ma możliwość wybraniania operacji, dla których będzie wygenerowany
plik z potwierdzeniem. Kliknięcie na przycisk „Potwierdzenie” przenosi na formatkę pośrednią w której
zostanie wyświetlona lista zaznaczonych rekordów. Jeśli nie zaznaczono żadnego rekordu i kliknięto na
przycisk „Potwierdzenie” wszystkie operacje prezentowane na liście będą taktowane jako wybrane i
przeniesione na ekran pośredni.
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Potwierdzenia - Eksport
Wybór akcji „Eksport” na oknie pośrednim powoduje uruchomienie procesu generowania pliku. W
wygenerowanym pliku będą znajdowały się potwierdzenia dla zaznaczonych operacji. Dane w
potwierdzeniu będą identyczne jak dla generowanych potwierdzeń dla pojedynczych operacji.

7.6 Lista blokad
Funkcjonalność w prosty sposób umożliwia użytkownikowi przeglądanie operacji, które znajdują się w
trakcie realizacji, wraz z danymi na temat kwoty blokady, co ułatwia kontrolowanie stanu rachunku.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Lista rachunków > akcja
Szczegóły > przycisk Blokady.

Lista blokad

7.7 Dane archiwalne
Ekran umożliwia przeglądanie listy dokumentów archiwalnych (starszych niż dwa lata) do pobrania.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Dane archiwalne.
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Dane archiwalne
Następujące akcje są dostępne na ekranie:



Złóż dyspozycję – akcja udostępnia użytkownikowi dane (w zależności od wybranego
formatu).
Powrót – akcja powoduje przejście do ekranu Lista rachunków.

7.8 Wyciągi
7.8.1 Przeglądanie wyciągów z rachunków
Formatka umożliwia przeglądanie wyciągów z wybranego rachunku po uprzednim uzupełnieniu filtra
danymi wyszukiwania.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Wyciągi > Przeglądanie wyciągów
z rachunków.
Aby wyświetlić listę wyciągów, należy uzupełnić pola filtra i nacisnąć przycisk Wyświetl. Na liście
wyciągów prezentowane są informacje dotyczące filtrowanych wyciągów. Użytkownik ma również
możliwość wykonania na ekranie akcji związanych z wyciągami (przejście do szczegółów wybranego
wyciągu, pobranie wyciągów w różnych formatach).
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Przeglądanie wyciągów z rachunków
Aby pobrać wyciąg, należy zaznaczyć checkbox przy wybranym z listy wyciągu, a następnie wybrać
format, w jakim ma być pobrany i nacisnąć przycisk Generuj. Wyciągi można pobierać w formatach:








MT940
VIDEOTEL ROZSZERZONY
XML
TXT
VIDEOTEL
PDF
VIDEOTEL ZAGRANICZNY.

Jeśli użytkownik oznaczy kilka wyciągów jednocześnie, wtedy wygenerowane wyciągi zostaną
skompresowane (zip).
Wyciągi wygenerowane asynchronicznie będą dostępne na ekranie listy wyciągów do pobrania.
Zasada ilości plików generowanych jednocześnie w trybie on-line:



Jeżeli użytkownik zaznaczy wiele plików, a ich ilość jest większa niż próg Ilość jednocześnie
generowanych plików w trybie on-line – wyciąg jest generowany offline.
Jeżeli użytkownik zaznaczy wiele plików, a ich ilość jest mniejsza niż próg Ilość jednocześnie
generowanych plików w trybie on-line – wówczas liczone są rekordy. Jeśli łączna ilość
rekordów we wszystkich plikach przekroczy próg Ilość rekordów do generowania on-line –
wówczas wyciąg jest generowany offline.
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Jeśli łączna ilość rekordów we wszystkich plikach jest mniejsza niż próg Ilość
rekordów do generowania on-line – wówczas wyciąg jest generowany on-line.
Jeśli użytkownik zaznaczy jeden plik, a łączna ilość rekordów w pliku przekracza próg Ilość
rekordów do generowania on-line – wówczas wyciąg jest generowany offline.
 Natomiast jeśli łączna ilość rekordów w pliku jest mniejsza niż próg Ilość rekordów do
generowania on-line – wówczas wyciąg jest generowany on-line.

Sortowanie na liście odbywa się według kolejności zastosowania:




Data wyciągu.
Jeśli użytkownik szuka wyciągów dla 1 rachunku.
Jeśli użytkownik szuka wyciągów dla kilku rachunków, to w ramach daty wyciągu rachunki
powinny być posortowane wg ich numerów – od najwyższego do najniższego.

Wyświetlona lista jest stronicowana.

7.8.2 Szczegóły wyciągu
Funkcjonalność umożliwia podgląd szczegółów wybranego wyciągu.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Wyciągi > Lista wyciągów do
pobrania > akcja Szczegóły.

Szczegóły wyciągu

Na ekranie Szczegóły wyciągu można pobierać w formatach:


MT940
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VIDEOTEL ROZSZERZONY
XML
TXT
VIDEOTEL
PDF
VIDEOTEL ZAGRANICZNY.

Następuje to po wybraniu w polu Szablon wyciągu odpowiedniego formatu i naciśnięciu przycisku
Generuj.
Aby powrócić na ekran z listą wyciągów, należy nacisnąć przycisk Powrót.

7.8.3 Zmiany w szczegółach rachunku
Aby wejść na ekran Szczegóły rachunku, należy wybrać w menu głównym pozycje: Rachunki > Lista
rachunków > akcja Szczegóły przy wybranym rachunku.
Na formatce szczegółów rachunku zostanie wydzielona nowa sekcja Wyciągi. Związana jest ona z
wyciągami dla konkretnego rachunku. Sekcja będzie prezentowana na końcu szczegółów rachunku pod
polem limit wykorzystany.

Szczegóły rachunku – wyciągi

7.8.4 Zmiana adresu e-mail do wyciągu
Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość zmiany bądź dodania kolejnego adresu e-mail do
wyciągów. Użytkownik może dodać maksymalnie trzy adresy e-mail. Ułatwi to pobieranie wyciągów z
rachunków na adresy definiowane per rachunek firmy. Do każdego z trzech adresów e-mail można
wybrać format wyciągu.
Zmiana adresu e-mail do wyciągu jest możliwa w następujący sposób: Rachunki > Lista rachunków >
akcja Szczegóły przy wybranym rachunku > akcja Modyfikuj przy polu Adres do wysyłki wyciągów
bgk24.
Po przejściu powyższych kroków następuje przejście do ekranu Modyfikacja parametrów wyciągu,
gdzie użytkownik zmienia bądź dodaje kolejny adres e-mail do wysyłki.
Aby zapisać zmiany, należy nacisnąć przycisk Zapisz.
Powrót na ekran Szczegóły rachunku następuje poprzez naciśnięcie przycisku Powrót.

48

Szczegóły rachunku – ustawione adresy email wraz z wybranymi formatami wyciągów

7.8.5 Lista wyciągów do pobrania
Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość pobrania plików wyciągów. Znajdują się one na
stronicowanej liście. Aby pobrać dany wyciąg z listy, należy nacisnąć przycisk Pobierz znajdujący się
przy wybranym wyciągu. Każdorazowo w platformie komunikacyjnej użytkownik dostaje komunikat z
informacją, że dany wyciąg jest gotowy do pobrania.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Rachunki > Wyciągi > Lista wyciągów do
pobrania.
Lista będzie prezentowała pliki, które można pobrać z systemu. Pliki wyciągu, których data ważności
wygasła, nie będą prezentowane na formatce.
Powrót do listy rachunków następuje poprzez naciśnięcie przycisku Powrót.
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Lista wyciągów do pobrania
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8 Płatności
Moduł Płatności umożliwia wykonywanie transakcji oraz zarządzanie płatnościami. Daje
użytkownikowi możliwość przeglądu statusów złożonych dyspozycji, wyszukiwania i wykonania
przelewów.
Posiadacz rachunku powinien składać dyspozycje płatnicze z wyprzedzeniem, które będzie
uwzględniało:



czas niezbędny na ich transmisję przez sieć Internet oraz przetworzenie przez
systemy elektroniczne używane do ich obsługi,
wzmożoną transakcyjność klientów wynikającej z kumulujących się terminów płatności.

W przypadku konieczności przekazania większej liczby dyspozycji, zalecamy
ich
przekazywanie z zachowaniem minimum 15-minutowego odstępu czasowego między przesyłkami.
Polecenia przelewów w złotych przekazywane jednorazowo do Banku nie mogą przekraczać 50 000
sztuk. W przypadku importowania takich zleceń jako paczka, system automatycznie podzieli ją na
paczki po maksymalnie 5 000 sztuk.

8.1 Nowy przelew krajowy
Funkcjonalność w prosty sposób umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu krajowego, w tym
przelewu z zastosowaniem Mechanizmu Płatności Podzielonej (MPP) a następnie zapisanie, podpisanie
i wysłanie go do systemu bankowego.
Wejście na ekran Nowy przelew krajowy jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Nowy przelew
krajowy.
Na ekranie przelewu krajowego prezentowane są następujące pola:


















Nazwa firmy – w polu prezentowana jest lista firm, do których użytkownik ma uprawnienia.
Nazwa grupy – w polu prezentowana jest lista grup rachunków.
Przelew środków z rachunku – w polu prezentowana jest lista rachunków, dla których
użytkownik ma nadane uprawnienia do tworzenia przelewów.
Saldo księgowe – w polu prezentowane jest księgowe saldo wybranego rachunku.
Saldo dostępne – w polu prezentowane jest saldo dostępne na wybranym rachunku.
Grupa kontrahentów – pole umożliwia wybranie grupy kontrahentów.
Zdefiniowany kontrahent – w polu prezentowana jest lista zdefiniowanych kontrahentów.
Nazwa/Imię i nazwisko – imię i nazwisko odbiorcy przelewu.
Adres – adres odbiorcy przelewu.
Numer rachunku odbiorcy.
Nazwa banku – w polu prezentowana jest nazwa banku odbiorcy (zgodna z wprowadzonym
numerem rachunku odbiorcy).
Kwota – kwota przelewu.
Tytuł płatności – pole umożliwia wpisanie tytułu wykonywanej płatności.
Data płatności.
SORBNET.
EXPRESS ELIXIR – jeżeli zaznaczony wówczas przelew realizowany za pomocą EXPRESS ELIXIR
Zapisz jako nowy kontrahent – zaznaczenie pola powoduje zapisanie kontrahenta.
 Zapisz jako zaufany – zaznaczenie pola powoduje zapisanie kontrahenta jako
kontrahenta zaufanego.
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Identyfikator – identyfikator kontrahenta.
Kontrahent prywatny – pole umożliwia oznaczenie kontrahenta jako kontrahenta
prywatnego. Zdefiniowany kontrahent prywatny jest widoczny tylko dla użytkownika,
który utworzył takiego kontrahenta – nie będzie on prezentowany innym
użytkownikom firmy.
 Uprawnienia do kontrahenta prywatnego – w polu prezentowana jest lista
użytkowników danej firmy, mających uprawnienia do tworzenia nowego
przelewu krajowego.
Wyślij email z potwierdzeniem wysłania przelewu – zaznaczenie pola powoduje wysłanie
potwierdzenia wysłania przelewu na podany adres e-mail.
Zlecenie stałe – zaznaczenie pola powoduje zaprezentowanie listy pól służących do
konfiguracji zlecenia stałego.
 Częstotliwość – pole umożliwia określenie częstotliwości, z jaką zlecenie stałe będzie
wykonywane.
 Pierwsza płatność – pole umożliwia określenie daty pierwszej płatności.
 Sposób realizacji dla dni wolnych – pole umożliwia określenie sposobu realizacji
zlecenia stałego, w przypadku gdy przypada ono na dzień wolny. Możliwe jest
wykonanie zlecenia stałego w kolejnym lub poprzednim dniu roboczym.
 Ostatnia płatność – pole umożliwia określenie daty ostatniej płatności. Możliwe jest
również wybranie opcji zlecenia bezterminowego.
Referencje – pole umożliwia wprowadzenie krótkiej notatki do przelewu.
Zapisz wersję roboczą – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie przelewu jako wersji
roboczej.
Dalej – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu pośredniego dla przelewu
krajowego.
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Nowy Przelew Krajowy
Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostanie wyświetlony ekran pośredni
zawierający dane przelewu w trybie do odczytu.

8.1.1 Przelew krajowy z wykorzystaniem mechanizmu
MPP
W przypadku, gdy rachunek wskazany, jako źródłowy posiada połączony Rachunek Vat użytkownik
otrzymuje możliwość skorzystania z Mechanizmu Płatności Podzielonej
W takim przypadku na ekranie prezentowane są dodatkowe informacje:


Płatność podzielona – zaznaczenie spowoduje dostosowanie formularza do wprowadzenia
informacji związanych z zastosowaniem MPP
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Płatność za wszystkie faktury w okresie – zaznaczenie umożliwia wybranie okresu za jaki mają
zostać opłacone faktury. Po zaznaczeniu opcji pojawią się dodatkowe pola: „Okres od” i „do”.
Data w polu „do” nie może być wcześniejsza niż data w polu „od”. Dodatkowo data ”do” nie
może być późniejsza niż jeden miesiąc od daty „od”. Ustawiany okres nie może być krótszy
niż jeden dzień.
Numer rachunku VAT – informacja o numerze powiązanego rachunku VAT
Saldo dostępne VAT – saldo powiązanego rachunku VAT

W przypadku zaznaczenia pola Płatność podzielona zmianie ulega również formularz w części Dane
Przelewu








Kwota brutto – kwota przelewu łącznie z podatkiem VAT
Kwota VAT – kwota podatku VAT, która będzie pobrana z powiązanego Rachunku VAT ( o ile
będzie dostępne wystarczające saldo)
Identyfikator podatkowy – numer identyfikatora podatkowego kontrahenta. W przypadku
wykorzystania kontrahenta pobranego ze słownika pole nieedytowalne.
Numer Faktury VAT – numer dokumentu, za który dokonujemy płatności
Tytuł Płatności – dodatkowy opis płatności
Data płatności
SORBNET

W przypadku oznaczenia opcji Płatność podzielona nie jest możliwe skorzystanie z opcji „Zlecenie
Stałe”

Nowy Przelew Krajowy sekcja Dane Przelewu z mechanizmem MPP
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8.1.2 Wyszukiwanie kontrahentów
Funkcjonalność znacznie skraca i ułatwia proces tworzenia przelewu krajowego – nie trzeba
każdorazowo uzupełniać danych odbiorcy przelewu. Zamiast tego można skorzystać z opcji
wyszukiwania kontrahentów i automatycznie wstawić dane wybranego kontrahenta do tworzonego
zlecenia.
Na ekranie nowego przelewu krajowego użytkownik ma możliwość wyszukania i wczytania danych
zapisanych kontrahentów.
W celu wyszukania kontrahentów należy wykonać następujące kroki: Przelewy > Nowy przelew
krajowy > ikona lupki obok pola Zdefiniowany kontrahent.

Wyszukiwanie kontrahentów
Akcja powoduje otwarcie formularza wyszukiwania kontrahentów. Po wybraniu wartości w polach
filtra i kliknięciu przycisku Wyświetl prezentowana jest lista kontrahentów spełniających wybrane
kryteria. Po wybraniu linku Wstaw następuje powrót do formularza definiowania przelewu z
uzupełnionymi danymi kontrahenta.
Przycisk Powrót powoduje powrót do formularza definiowania przelewu bez wprowadzania danych.

Lista kontrahentów

8.1.3 Zapisywanie jako nowy kontrahent / kontrahent
zaufany
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Funkcjonalność zapisywania kontrahenta znacznie ułatwia pracę poprzez skrócenie czasu potrzebnego
na stworzenie przelewu krajowego. Użytkownik może wczytywać dane zapisanego wcześniej
kontrahenta bez konieczności każdorazowego ręcznego wprowadzania jego danych.
Na ekranie tworzenia przelewu prezentowane jest pole Zapisz jako nowy kontrahent. Zaznaczenie pola
i podpisanie przelewu skutkuje zapisaniem kontrahenta.
Oznaczenie checkboxa Zapisz jako zaufany będzie skutkować zapisaniem kontrahenta po autoryzacji
jako zaufanego. Kontrahent zaufany będzie to taki beneficjent, który nie będzie wymagał autoryzacji
narzędziem autoryzacyjnym, jeśli już raz został zautoryzowany.

Zapisz jako nowy/zaufany kontrahent
W przypadku korzystania z Mechanizmu Płatności podzielonej - Kontrahent utworzony za pomocą
funkcjonalności (checkbox) „Zapisz jako nowy kontrahent” nie będzie zawierał atrybutów płatności
podzielonej (pola: Płatność podzielona, Kwota VAT, Numer faktury).

8.1.4 Ekran pośredni przelewu krajowego
Funkcjonalność ekranu pośredniego przelewu krajowego daje użytkownikowi możliwość
zweryfikowania, czy wszystkie dane wpisane w formatce tworzenia przelewu są poprawne oraz (jeśli
są poprawne) wykonania wybranej akcji związanej z przelewem.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Nowy przelew krajowy > Dalej.
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Przelew krajowy – ekran pośredni

W przypadku korzystania Mechanizmu Płatności Podzielonej ekran pośredni zawiera informacje
związane z wykorzystaniem tego rodzaju płatności.
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Przelew krajowy MPP – ekran pośredni

Na ekranie pośrednim dostępne są następujące akcje:









Modyfikuj – akcja powoduje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania
danych.
Podpisz – akcja umożliwia podpisanie przelewu (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało
opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji). Przycisk jest prezentowany dla zleceń o statusie:
Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada prawo
do podpisu w odniesieniu do rachunku, z którego wykonywane jest dane zlecenie oraz nie
korzystał ze zdefiniowanego kontrahenta zaufanego.
Podpisz i wyślij – akcja umożliwia podpisanie i wysłanie przelewu. Przycisk jest widoczny dla
zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane oraz w sytuacji, gdy
użytkownik posiada prawo do podpisu i wysyłania w odniesieniu do rachunku, z którego jest
wykonywane dane zlecenie. Przycisk nie jest wyświetlany, gdy przelew jest realizowany z
użyciem zapisanego kontrahenta zaufanego.
Wyślij – akcja umożliwia wysłanie przelewu. Przycisk jest widoczny dla statusu
Zaakceptowane w przypadku, gdy użytkownik posiada prawo do wysyłania zleceń z
rachunku, z którego jest wykonywane dane zlecenie. Przycisk jest wyświetlany na ekranie
pośrednim w przypadku, gdy przelew jest realizowany z użyciem zapisanego kontrahenta
zaufanego.
Zapisz – akcja umożliwia zapisanie przelewu.
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Drukuj – akcja umożliwia wydrukowanie przelewu.

8.2 Nowy przelew wewnętrzny
Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie przelewu wewnętrznego, a następnie zapisanie, podpisanie i
wysłanie go do systemu bankowego.
Wejście na ekran Nowy przelew wewnętrzny jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Nowy
przelew wewnętrzny.
Przelew wewnętrzny jest to przelew pomiędzy rachunkami tej samej firmy lub holdingu.
Na ekranie przelewu wewnętrznego prezentowane są następujące pola:



















Nazwa firmy – w polu prezentowana jest lista firm, do których użytkownik ma uprawnienia.
Nazwa grupy – w polu prezentowana jest lista grup rachunków holdingowych.
Przelew środków z rachunku – w polu prezentowana jest lista rachunków, do których
użytkownik ma uprawnienia.
Saldo – w polu prezentowane jest księgowe saldo wybranego rachunku.
Saldo dostępne – w polu prezentowane jest saldo dostępne na wybranym rachunku.
Płatność podzielona
Przelew na rachunek – pole umożliwia wybór rodzaju rachunku, na który ma zostać
wykonany przelew wewnętrzny.
Nazwa grupy – w polu prezentowana jest lista grup rachunków holdingowych.
Rachunek własny – w polu prezentowana jest lista rachunków własnych.
Kwota.
Data płatności.
Tytuł płatności.
Wyślij e-mail z potwierdzeniem wysłania przelewu – pole umożliwia wysłanie potwierdzenia
wysłania przelewu na podany adres e-mail.
Zlecenie stałe – zaznaczenie pola skutkuje zaprezentowaniem dodatkowej sekcji
Harmonogram realizacji zlecenia wraz poniższymi polami:
 Częstotliwość – pole umożliwia określenie częstotliwości wykonywania zlecenia
stałego.
 Pierwsza płatność – pole umożliwia wybór daty pierwszej płatności.
 Sposób realizacji dla dni wolnych – pole umożliwia określenie, czy w przypadku dni
wolnych realizacja zlecenia następuje w kolejnym, czy w poprzednim dniu roboczym.
 Ostatnia płatność – pole umożliwia określenie daty ostatniej płatności. Możliwe jest
również stworzenie zlecenia bezterminowego.
Referencje – pole umożliwia wprowadzenie krótkiej notatki do przelewu.
Zapisz wersję roboczą – kliknięcie przycisku skutkuje zapisaniem przelewu jako wersji
roboczej.
Dalej – kliknięcie przycisku powoduje przejście do formatki pośredniej dla przelewu
wewnętrznego.
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Nowy przelew wewnętrzny
Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostanie wyświetlony ekran pośredni
zawierający dane przelewu w trybie do odczytu.

8.2.1 Przelew
wewnętrzny
mechanizmu MPP

z

wykorzystaniem

W przypadku gdy rachunek wskazany jako źródłowy posiada połączony Rachunek Vat użytkownik
otrzymuje możliwość skorzystania z Mechanizmu Płatności Podzielonej w Przelewie Wewnętrznym

W takim przypadku na ekranie prezentowane są dodatkowe informacje:




Płatność podzielona – zaznaczenie spowoduje dostosowanie formularza do wprowadzenia
informacji związanych z przelewem z zastosowaniem MPP
Numer rachunku VAT – informacja o numerze powiązanego rachunku VAT
Saldo dostępne VAT – saldo powiązanego rachunku VAT
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W przypadku zastosowania Mechanizmu Płatności Podzielonej przelew wewnętrzny odnosi się do 2
przypadków użycia:




Przelewu na rachunek własny - oznaczającego przeksięgowanie środków między
powiązanymi z rachunkami rozliczeniowymi rachunkami VAT. Rachunek uznawany i
obciążany muszą mieć powiązane różne numery rachunków VAT i należeć do jednej firmy.
Przelew na rachunek BGK – przelew z rachunku powiązanego z rachunkiem VAT na dowolny
rachunek rozliczeniowy BGK innej firmy niż rachunek zleceniodawcy.

W przypadku zaznaczenia pola Płatność podzielona oraz wyborze, jako rachunku docelowego rachunku
własnego firmy (Rachunek Własny) zmianie ulega formularz w części Odbiorca przelewu oraz Dane
Przelewu
W części formularza Odbiorca przelewu pojawia się informacja o Rachunku VAT powiązanym z
wybranym rachunkiem odbiorcy oraz saldzie dostępnym na tym rachunku.
W części formularza Dane przelewu dostępne są pola:





Kwota brutto – pole dla przelewu na rachunek własny jest nieedytowalne i ma wartość
uzupełnioną wartością z pola Kwota VAT.
Kwota VAT – kwota, jaka zostanie przekazana MPP na powiązany z rachunkiem odbiorcy
rachunek VAT
Identyfikator podatkowy
Numer faktury VAT - pole nieedytowalne uzupełnione jako przekazanie własne

Na formularzu Nowego Przelewu Wewnętrznego z wykorzystaniem MPP nie są dostępne akcje
„Przelewy zasilające” oraz „Zlecenie stałe.
W przypadku wykorzystania z MPP, przy pracy w kontekście połączonym (holdingu), nie ma możliwości
wykonania przelewu wewnętrznego na między rachunkami różnych firm (różny identyfikator klienta).
Lista wyboru rachunków uznawanych jest ograniczana do rachunków firmy zleceniodawcy przelewu.
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Nowy przelew wewnętrzny na rachunek własny z wykorzystanie MPP

8.2.2 Ekran pośredni przelewu wewnętrznego
Funkcjonalność ekranu pośredniego przelewu wewnętrznego daje użytkownikowi możliwość
zweryfikowania, czy wszystkie dane tworzenia przelewu są poprawne oraz (jeśli są poprawne)
wykonania wybranej akcji związanej z przelewem.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Nowy przelew wewnętrzny > Dalej.
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Przelew wewnętrzny – ekran pośredni

W przypadku wykonywania przelewu wewnętrzne z wykorzystaniem MPP ekran pośredni zawiera
informacje związane z tym typem przelewu

Przelew wewnętrzny na rachunek własny z MPP – ekran pośredni
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Na ekranie pośrednim dostępne są następujące akcje:










Modyfikuj – akcja powoduje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania
danych.
Podpisz – akcja umożliwia podpisanie przelewu (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało
opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji). Przycisk jest prezentowany dla zleceń o statusie:
Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane oraz w przypadku, gdy użytkownik posiada
prawo do podpisu w odniesieniu do rachunku, z którego wykonywane jest dane zlecenie oraz
nie korzystał ze zdefiniowanego kontrahenta zaufanego.
Podpisz i wyślij – akcja umożliwia podpisanie i wysłanie przelewu (przycisk jest widoczny przy
statusach: Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane oraz w przypadku, gdy użytkownik
posiada prawo do podpisu i wysyłania w odniesieniu do rachunku, z którego jest
wykonywane dane zlecenie. Przycisk nie jest wyświetlany, gdy przelew jest realizowany z
użyciem zapisanego kontrahenta zaufanego.
Wyślij – akcja umożliwia wysłanie przelewu. Przycisk jest widoczny dla statusu
Zaakceptowane w przypadku, gdy użytkownik posiada prawo do wysyłania zleceń z
rachunku, z którego jest wykonywane dane zlecenie (przycisk jest wyświetlany na ekranie
pośrednim, gdy przelew jest realizowany z użyciem zapisanego kontrahenta zaufanego oraz
przelewu wewnętrznego).
Zapisz – akcja umożliwia zapisanie przelewu.
Drukuj – akcja umożliwia wydrukowanie przelewu.

8.3 Nowy przelew zagraniczny
Formatka Przelew zagraniczny umożliwia wykonanie przelewu zagranicznego zgodnie z następującymi
systemami rozliczeń:




SWIFT
SEPA
TARGET2.

Wejście do ekranu Przelew zagraniczny następuje po wybraniu w menu pozycji Płatności > Przelewy >
Nowy przelew zagraniczny.
Wykonanie przelewu zagranicznego następuje w dwóch etapach:
1. Użytkownik uzupełnia pola formularza, a następnie naciska przycisk Dalej, aby przejść do
ekranu pośredniego wykonywania przelewu zagranicznego.
Uwaga: W przypadku wprowadzenia numeru rachunku w standardzie IBAN zostanie wywołany
mechanizm do weryfikacji IBAN i pobierania danych banku. Mechanizm będzie wywołany po wyjściu z
pola.
Jeśli na podstawie numeru rachunku zidentyfikowano bank to pola: Kraj Banku, Kod SWIFT/BIC Banku,
Nazwa Banku kontrahenta, Adres Banku kontrahenta, zostaną automatycznie uzupełniane danymi
pobranymi z usługi. Pola: Kraj Banku, Kod SWIFT/BIC Banku, Nazwa Banku kontrahenta, Adres Banku
kontrahenta zostaną zablokowane do edycji. Zmiana numeru rachunku spowoduje usunięcie danych
banku.
Jeśli na podstawie numeru rachunku nie nastąpi zidentyfikowanie banku, to wyświetlony zostanie
komunikat: Bank odbiorcy nie został identyfikowany. Upewnij się, że dane zostały wprowadzone
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prawidłowo. Wówczas należy uzupełnić pola na dotychczasowych zasadach (uwzględniając walidację
poszczególnych pól).
2.

Na ekranie edycyjnym wykonywania przelewu zagranicznego użytkownik ma możliwość
zapisania wykonywania przelewu zagranicznego poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz wersję
roboczą. Zapisany przelew znajduje się na ekranie Lista zleceń w statusie Wersja robocza.
3. Po naciśnięciu przycisku Dalej następuje wejście na ekran pośredni, gdzie dane
prezentowane są w trybie nieedycyjnym. Na ekranie pośrednim użytkownik ma możliwość
podpisania i wysłania przelewu.
Na formularzu Nowy przelew zagraniczny znajdują się pola:




























Nazwa firmy – pole widoczne podczas pracy użytkownika w kontekście holdingu.
Nazwa grupy – prezentowana jest lista grup rachunków.
Przelew środków z rachunku – prezentowana jest lista grup rachunków.
Saldo – prezentowane jest księgowe saldo wybranego rachunku.
Saldo dostępne – prezentowane jest saldo dostępne na wybranym rachunku.
Grupa kontrahentów – prezentowane jest pole wyboru grupy kontrahentów.
Zdefiniowany kontrahent – prezentowana jest lista zdefiniowanych kontrahentów.
Nazwa/imię i nazwisko kontrahenta – pole prezentuje dane kontrahenta.
Adres kontrahenta – pole prezentuje dane kontrahenta.
Numer rachunku kontrahenta – pole prezentuje numer rachunku odbiorcy.
Kraj Banku – pole pozwala na wybór kraju Banku. Pole dostępne tylko do edycji dla
przelewów SWIFT.
Kod SWIFT/BIC Banku – w polu sprawdzana jest walidacja pod kątem poprawności kodu.
Ikona Wyszukaj – wyszukiwanie banków zagranicznych.
Numer rozliczeniowy Banku (ABA/FW) – pole daje możliwość wprowadzenia adresu
korespondencyjnego Banku (w przypadku gdy w polu Kraj banku wybrano wartość Stany
Zjednoczone).
Nazwa banku kontrahenta – w polu weryfikowane jest, czy bank beneficjenta uczestniczy w
SEPA lub TARGET.
Adres banku kontrahenta – pole prezentuje miejscowość banku kontrahenta.
Kwota i waluta – pole zawiera listę walut.
Kurs negocjowany – oznaczenie, że przelew ma być zrealizowany po kursie negocjowanym.
Kwota przelewu w „…” – pole prezentuje kwotę przelewu w walucie rachunku obciążanego.
System rozliczeń – pole pozwala na wybranie sytemu rozliczeń.
Data waluty – pole prezentuje możliwości wyboru daty waluty dla realizowanej transakcji.
Tytuł płatności – pole daje możliwość uzupełnienia tytułu płatności.
Data transakcji – pole prezentuje zakres dat płatności.
Koszty i prowizje – pole prezentuje koszty i prowizje wykonywanej płatności.
Rachunek do pobrania prowizji – pole prezentuje możliwość wyboru rachunku, na jaki ma być
pobrana prowizja.
Zapisz jako nowy kontrahent – zaznaczenie pola powoduje zapis nowego kontrahenta:
o Zapisz jako zaufany – pole jest widoczne po wybraniu Zapisz jako nowy kontrahent.
o Identyfikator – pole jest włączone do edycji po zaznaczeniu checkboxa Zapisz jako
nowy kontrahent.
o Kontrahent prywatny – pole pozwala oznaczyć kontrahenta jako prywatnego.
Zdefiniowany kontrahent prywatny jest widoczny tylko dla użytkownika, który
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utworzył takiego kontrahenta – nie będzie on prezentowany innym użytkownikom
firmy.
Wyślij e-mail z potwierdzeniem wysłania przelewu – pole pozwala na wysłanie potwierdzenia
wysłania przelewu na adres e-mail.
Referencje – pole pozwala na wprowadzenie krótkiej notatki do przelewu.

Przelew zagraniczny
Formatka umożliwia utworzenie przelewu poza ramowymi godzinami/dniami wykonywania zlecenia:
1. Wysyłanie zlecenia po godzinie granicznej – zostaje zaprezentowany komunikat: Przelew
został przekazany do realizacji. Realizacja zostanie dokonana w następnym dniu roboczym.
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Komunikat jest prezentowany tylko dla przelewów z datą bieżącą (oddzielne godziny
graniczne dla przelewów SWIFT, SEPA oraz TARGET2).
2. Wysyłanie zlecenia w dni świąteczne – zostaje zaprezentowany komunikat: Przelew został
przekazany do realizacji. Realizacja zostanie dokonana w najbliższym dniu roboczym.

8.3.1 Wyszukiwanie kontrahentów zagranicznych
Funkcjonalność eliminuje każdorazowe uzupełnianie pola danych odbiorcy przelewu, przez co proces
tworzenia przelewu zagranicznego przebiega znacznie szybciej.
Wejście na ekran wyszukiwania kontrahentów zagranicznych następuje poprzez wybór w menu opcji:
Płatności > Przelewy > Nowy przelew zagraniczny > akcja Wyszukaj obok pola Zdefiniowany
kontrahent.

Wyszukiwanie kontrahentów zagranicznych
Na ekranie nowego przelewu zagranicznego istnieje możliwość wyszukania i wczytania danych
zapisanych kontrahentów.

8.3.2 Zapisywanie nowego kontrahenta / kontrahenta
zaufanego
Funkcjonalność zapisywania kontrahenta skraca czas potrzebny na stworzenie przelewu
zagranicznego. Użytkownik może wczytywać dane zapisanego wcześniej kontrahenta bez konieczności
każdorazowego ręcznego wprowadzania jego danych.
Wejście na ekran zapisywania nowego kontrahenta zagranicznego następuje poprzez wybór w menu
opcji: Płatności > Przelewy > Nowy przelew zagraniczny > checkbox Zapisz jako nowy kontrahent/Zapisz
jako zaufany.
Na ekranie tworzenia przelewu prezentowane jest pole Zapisz jako nowy kontrahent. Zaznaczenie pola
i podpisanie przelewu skutkuje zapisaniem kontrahenta.
Oznaczenie checkboxa Zapisz jako zaufany będzie skutkować zapisaniem kontrahenta po autoryzacji
jako zaufanego.

Przelew zagraniczny – zapisywanie nowego kontrahenta/kontrahenta zaufanego

Kontrahenci zaufani będą autoryzowani tylko podczas tworzenia przelewu oraz dodawania
kontrahenta zagranicznego. Podczas wykonywania przelewu już zdefiniowanego nie będzie wymagana
autoryzacja. Akcje Podpisz oraz Podpisz i wyślij nie będą widoczne; będzie dostępna tylko akcja Wyślij.

8.3.3 Dodawanie nowego kontrahenta / kontrahenta
zaufanego
Dodanie nowego kontrahenta zagranicznego powoduje późniejsze jego wyświetlenie na liście wyboru
w polu Kontrahent zaufany na formatce nowego przelewu zagranicznego, co znacznie przyspiesza
wykonanie przelewu.
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Wejście na ekran dodawania nowego kontrahenta zagranicznego następuje poprzez wybór w menu
opcji: Płatności > Kontrahenci > Nowy kontrahent > oznaczenie pola typu radio button: Zagraniczny.
Wygląd formatki jest analogiczny jak dla przelewu zagranicznego. Definiowanie nowego kontrahenta
następuje poprzez wybór w polu Typ kontrahenta opcji – Zagraniczny, a następnie uzupełnienie
formularza i naciśnięcie przycisku Dalej. Następuje przejście do ekranu pośredniego dodawania
nowego kontrahenta. Dane na ekranie pośrednim znajdują się w trybie nieedycyjnym.
Zapis kontrahenta następuje po naciśnięciu przycisku Podpisz (podpisanie certyfikatem i tokenem
zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji). Następnie zostanie wyświetlony ekran szczegółów
kontrahenta z komunikatem Zapisano kontrahenta.
Oznaczenie checkboxa Zapisz jako zaufany skutkuje zapisaniem kontrahenta jako zaufanego.
Kontrahent zaufany zapisywany jest w kontekście Modulo firmy.
Powrót do ekranu edycji jest możliwy po naciśnięciu przycisku Modyfikuj. Użytkownik ma możliwość
wydruku potwierdzenia zapisu nowego kontrahenta poprzez naciśnięcie przycisku Drukuj – zostanie
uruchomione standardowe okno przeglądarki generujące wydruk.

8.3.4 Wyszukiwanie banków zagranicznych
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie banków zagranicznych w zależności od
oznaczonego na formatce rodzaju systemu rozliczeń.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Przelewy > Nowy Przelew
zagraniczny > akcja Wyszukaj obok pola Kod SWIFT/BIC Banku.

Wyszukiwanie banków zagranicznych – akcja
Po przejściu powyższej ścieżki zostaje wyświetlona formatka wyszukiwania banków zagranicznych. Po
zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu akcji Wyświetl następuje wyświetlenie listy
banków spełniających wybrane kryteria wyszukiwania. Lista jest stronicowana i sortowana.
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Wyszukiwanie banków zagranicznych

Aby wczytać dane banku do formularza przelewu zagranicznego, należy nacisnąć wybrany rekord na
liście w kolumnie Kod SWIFT/BIC Banku.
W przypadku braku danych zostanie wyświetlony komunikat: Nie znaleziono banków spełniających
zadane kryteria wyszukiwania.
Aby wrócić do ekranu tworzenia nowego przelewu zagranicznego, należy nacisnąć przycisk Powrót.

8.3.5 Ekran pośredni przelewu zagranicznego
Funkcjonalność formatki pozwala na weryfikację poprawności wpisanych danych na ekranie tworzenia
przelewu zagranicznego, wykonanie wybranej akcji związanej z przelewem bądź modyfikację danych
uzupełnionych w formularzu.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Przelewy > Nowy przelew
zagraniczny > przycisk Dalej na ekranie edycyjnym Przelew zagraniczny.

Przelew zagraniczny – ekran pośredni
Ekran pośredni zawiera wszystkie parametry wprowadzonego przelewu zagranicznego bez kontrolek:



informacyjnych o saldzie rachunku,
wyboru beneficjenta,
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zapisu beneficjenta.

Na dole ekranu dostępne są przyciski:










Modyfikuj – powrót na ekran edycji danych przelewu.
Podpisz – akcja umożliwia podpisanie przelewu (podpisanie certyfikatem i tokenem
zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji). Przycisk jest prezentowany dla
zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane oraz gdy użytkownik
posiada prawo do podpisu w odniesieniu do rachunku, z którego wykonywane jest dane
zlecenie i nie korzystał ze zdefiniowanego kontrahenta zaufanego.
Podpisz i wyślij – akcja umożliwia podpisanie i wysłanie przelewu. Przycisk jest widoczny
dla zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane oraz gdy użytkownik
posiada prawo do podpisu i wysyłania w odniesieniu do rachunku, z którego jest
wykonywane dane zlecenie. Przycisk nie jest wyświetlany, gdy przelew jest realizowany z
użyciem zapisanego kontrahenta zaufanego.
Wyślij – akcja umożliwia wysłanie przelewu. Przycisk jest widoczny dla statusu
Zaakceptowane, kiedy użytkownik posiada prawo do wysyłania zleceń z rachunku, z
którego jest wykonywane dane zlecenie. Przycisk jest wyświetlany na ekranie pośrednim,
gdy przelew jest realizowany z użyciem zapisanego kontrahenta zaufanego oraz przelewu
wewnętrznego.
Zapisz – akcja umożliwia zapisanie przelewu.
Drukuj – akcja umożliwia wydrukowanie przelewu.

Zlecenia zagraniczne prezentowane są na ekranach: Lista zleceń, Lista zleceń oczekujących, Historia
zleceń oraz Harmonogram zleceń.

8.4 Nowy przelew podatkowy
Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie przelewu podatkowego, a następnie zapisanie, podpisanie i
wysłanie go do systemu bankowego.
Wejście na ekran jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Nowy przelew podatkowy.
Formatka przelewu podatkowego zawiera następujące pola:















Nazwa firmy – w polu prezentowana jest lista firm, do których użytkownik posiada
uprawnienia.
Nazwa grupy – w polu prezentowana jest lista grup rachunków.
Przelew środków z rachunku – w polu prezentowana jest lista rachunków, do których
użytkownik ma uprawnienia.
Saldo – w polu prezentowane jest saldo księgowe dla wybranego rachunku.
Saldo dostępne – w polu prezentowane jest saldo dostępne dla wybranego rachunku.
Typ podatku – na liście prezentowane są czynne typy podatków.
Grupa kontrahentów – pole umożliwia wybranie grupy kontrahentów.
Zdefiniowany kontrahent – w polu prezentowana jest lista zdefiniowanych kontrahentów.
Nazwa organu podatkowego – pole, gdzie należy wprowadzić nazwę organu podatkowego.
Miejscowość – pole gdzie nalezy wybrac miejscowość.
Numer rachunku – pole, gdzie należy wprowadzić numer rachunku. Jeżeli w ustawieniach
zapisany jest domyślny Indywidualny Rachunek Podatkowy (IRP) lub mikrorachunek US, pole
zostanie automatycznie uzupełnione tymi danymi.
Nazwa banku – pole, gdzie prezentowana jest nazwęabanku, do którego należy wybrany
numer rachunku.
Kwota
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Data płatności
Typ identyfikatora – w polu prezentowana jest lista związana z typem identyfikatora.
Identyfikator uzupełniający zobowiązanego – pole, gdzie należy podać identyfikator
uzupełniający zobowiązanego.
Typ okresu zobowiązania – pole umożliwia wybranie typu okresu zobowiązania.
Identyfikacja zobowiązania
Zapisz jako nowy kontrahent – zaznaczenie pola skutkuje zapisaniem kontrahenta.
 Zapisz jako zaufany – zaznaczenie pola skutkuje zapisaniem kontrahenta jako
zaufanego.
 Identyfikator – w polu należy podać identyfikator kontrahenta.
 Kontrahent prywatny – zaznaczenie pola powoduje oznaczenia kontrahenta jako
prywatnego. Zdefiniowany kontrahent prywatny jest widoczny tylko dla użytkownika,
który utworzył takiego kontrahenta – nie będzie on prezentowany innym
użytkownikom firmy.
 Uprawnienie do kontrahenta prywatnego – pole zawiera listę użytkowników
danej firmy mających uprawnienia do tworzenia przelewu podatkowego.
Wyślij e-mail z potwierdzeniem wysłania przelewu – pole umożliwia wysłanie potwierdzenia
wysłania przelewu podatkowego na podany adres e-mail.
Referencje – pole umożliwia wprowadzenie krótkiej notatki do przelewu.
Zapisz wersję roboczą – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie przelewu w formie wersji
roboczej.
Dalej – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu pośredniego dla przelewu
podatkowego.
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Nowy Przelew Podatkowy

Po uzupełnieniu pól formularza i wybraniu przycisku Dalej zostanie wyświetlony ekran pośredni
zawierający dane przelewu w trybie do odczytu.
System umoż liwia ustawienie domyślnego rachunku IRP/ mikrorachunku US oraz domyślnego US. Aby
ustawić domyślne dane, należy wejść w opcję Moje ustawienia” (Ustawienia > Moje ustawienia) i
kliknąć na przycisk „Modyfikuj”, a następnie uzupełnić dane i zapisać. Operacja nie wymaga autoryzacji.
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Moje ustawienia – Domyślny rachunek IRP/ mikrorachunek US oraz Domyślny US

8.4.1 Przelew
podatkowy
mechanizmu MPP

z

wykorzystaniem

W przypadku, gdy rachunek wskazany jako źródłowy dla przelewu podatkowego posiada połączony
Rachunek Vat użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z Mechanizmu Płatności Podzielonej w
przelewie Podatkowym. Po wybraniu NRB powiązanego z NRB VAT system automatycznie wyświetla:



Numer rachunku VAT – informacja o numerze powiązanego rachunku VAT
Saldo dostępne VAT – saldo powiązanego rachunku VAT

Wygląd sekcji rachunków przelewu podatkowego w przypadku wykorzystania MPP

Płatność podatku do Urzędu Skarbowego będzie realizowana jako Płatność podzielona jeśli spełni
poniższe warunki:



Użytkownik zleca płatność do US (na formatce przelewu podatkowego), formatowanie treści
operacji zgodnie z zasadami obowiązującymi dla należności podatkowych
Wybrany kod formularza obsługuje płatność podzieloną (formularze na formatce ograniczane
są do właściwych formularzy)
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Wybrany rachunek US nie jest rachunkiem własnym zdefiniowanym przez Użytkownika
(spoza słownika US)
Wybrany rachunek US ma typ podatku VAT

8.4.2 Wyszukiwanie kontrahentów
Funkcjonalność znacznie skracająca i ułatwiająca proces tworzenia przelewu podatkowego.
Użytkownik nie musi każdorazowo uzupełniać danych odbiorcy przelewu – zamiast tego może
skorzystać z opcji wyszukiwania kontrahentów i automatycznie wstawiać dane wybranego kontrahenta
do tworzonego zlecenia.
Wyszukiwanie kontrahentów jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Nowy przelew
podatkowy > ikona wyszukiwania obok pola Zdefiniowany kontrahent.

Wyszukiwanie kontrahentów

Akcja powoduje otwarcie formularza wyszukiwania kontrahentów. Po wybraniu wartości w polach
filtra i kliknięciu przycisku Wyświetl prezentowana jest lista kontrahentów spełniających wybrane
kryteria. Po kliknięciu w link Wstaw następuje powrót do formularza definiowania przelewu z
uzupełnionymi danymi kontrahenta.
Przycisk Powrót powoduje powrót do formularza definiowania przelewu bez wprowadzania danych.

Wyszukiwanie kontrahentów

8.4.3 Zapisywanie jako nowy kontrahent / kontrahent
zaufany
Funkcjonalność zapisywania kontrahenta znacznie ułatwiająca pracę poprzez skrócenie czasu
potrzebnego na stworzenie przelewu podatkowego. Użytkownik może wczytywać dane zapisanego
wcześniej kontrahenta bez konieczności każdorazowego ręcznego wprowadzania jego danych.
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Na ekranie tworzenia przelewu prezentowane jest pole Zapisz jako nowy kontrahent. Zaznaczenie pola
i podpisanie przelewu skutkuje zapisaniem kontrahenta.
Oznaczenie checkboxa Zapisz jako zaufany będzie skutkować zapisaniem kontrahenta po autoryzacji
jako zaufanego. Kontrahent zaufany będzie to taki beneficjent, który nie wymaga kolejnych autoryzacji
narzędziem autoryzacyjnym, jeśli już raz został autoryzowany (podpisy będą dla takiego kontrahenta
nadal wymagane).

Zapisz jako nowy/zaufany kontrahent

8.4.4 Ekran pośredni przelewu podatkowego
Funkcjonalność ekranu pośredniego przelewu podatkowego umożliwia zweryfikowanie, czy wszystkie
dane w formatce tworzenia przelewu są wpisane poprawnie oraz (jeśli są poprawne) wykonanie
wybranej akcji związanej z przelewem.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Nowy przelew podatkowy > Dalej.

Przelew podatkowy – ekran pośredni
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Na ekranie pośrednim dostępne są następujące akcje:









Modyfikuj – akcja powoduje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania
danych.
Podpisz – akcja umożliwia podpisanie przelewu (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało
opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji). Przycisk jest prezentowany dla zleceń o statusie:
Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane i w przypadku, gdy użytkownik posiada prawo
do podpisu w odniesieniu do rachunku, z jakiego wykonywane jest dane zlecenie oraz nie
korzystał ze zdefiniowanego kontrahenta zaufanego.
Podpisz i wyślij – akcja umożliwia podpisanie i wysłanie przelewu. Przycisk jest widoczny o
statusie: Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane i w przypadku, gdy użytkownik posiada
prawo do podpisu i wysyłania w odniesieniu do rachunku, z jakiego jest wykonywane dane
zlecenie. Przycisk nie jest wyświetlany, gdy przelew jest realizowany z użyciem zapisanego
kontrahenta zaufanego.
Wyślij – akcja umożliwia wysłanie przelewu. Przycisk jest widoczny dla statusu
Zaakceptowane w przypadku, gdy użytkownik posiada prawo do wysyłania zleceń z
rachunku, z jakiego jest wykonywane dane zlecenie. Przycisk jest wyświetlany na ekranie
pośrednim w przypadku, gdy przelew jest realizowany z użyciem zapisanego kontrahenta
zaufanego oraz przelewu wewnętrznego.
Zapisz – akcja umożliwia zapisanie przelewu.

8.5 Zlecenia masowe
Funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie zleceń masowych.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Przelewy > Zlecenie masowe.
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Zlecenie masowe
Na ekranie tworzenia zlecenia masowego prezentowane są następujące przyciski:




Dodaj zlecenie cząstkowe – kliknięcie przycisku skutkuje dodaniem zlecenia cząstkowego do
listy zleceń cząstkowych.
Zapisz wersję roboczą – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie zlecenia w formie wersji
roboczej.
Dalej – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu pośredniego (przycisk jest
widoczny po dodaniu zlecenia cząstkowego).
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Lista zleceń cząstkowych
Po kliknięciu przycisku Dalej zaprezentowany zostaje ekran pośredni.
Na ekranie pośrednim prezentowane są następujące przyciski:






Modyfikuj – kliknięcie przycisku powoduje przejście do poprzedniego ekranu i umożliwia
modyfikację danych zleceń.
Podpisz i wyślij – kliknięcie przycisku umożliwia podpisanie i wysłanie zlecenia masowego
Podpisz – kliknięcie przycisku umożliwia podpisanie przelewu (podpisanie certyfikatem lub
tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji.
Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie zlecenia masowego.
Drukuj – kliknięcie przycisku skutkuje wydrukowaniem szczegółów zlecenia masowego.

8.6 Lista zleceń
Funkcjonalność umożliwiająca przeglądanie listy przelewów oraz paczek zleceń – na liście wyświetlane
są zlecenia, które nie zostały jeszcze przekazane do Banku. Na liście zleceń prezentowane są
podstawowe informacje na temat wykonanych zleceń; użytkownik ma również możliwość wykonania
akcji związanych ze zleceniami (np. przejście do szczegółów wybranego zlecenia itp.).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń > radio button Lista
zleceń.
Na ekranie Listy zleceń prezentowany jest filtr umożliwiający wyszukiwanie konkretnych przelewów
oraz paczek, które nie zostały jeszcze przekazane do realizacji.
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Filtr listy zleceń

Po uzupełnieniu pól filtra i kliknięciu przycisku Wyświetl zaprezentowana zostaje lista z przelewami i
paczkami spełniającymi zadane kryteria. Prócz pól z związanych ze zleceniem system umożliwia
wyszukiwanie po użytkowniku, który wykonał określona operacje. Są to pola umożliwiające wskazanie:
Użytkownika zapisującego (wprowadzającego lub modyfikującego) zlecenie, użytkownika
podpisującego zlecenie, użytkownika wysyłającego zlecenie (dostępne na formatce „Lista zleceń
oczekujących” i „Historia zleceń”). Możliwe jest wskazanie jednego lub wielu operatorów.
Dodatkowe pola w filtrze (Użytkownik zapisujący, Użytkownik podpisujący, Użytkownik wysyłający) są
dostępne po kliknięciu na link Zaawansowane.
Lista zleceń zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami:


Nazwa odbiorcy



Tytuł płatności



Rachunek kontrahenta



Referencje



Data utworzenia/realizacji



Kwota



Podpisy



Status – Zapisane, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane, Nowy, Wersja robocza



Akcje (dostępność akcji zależy od uprawnień użytkownika):


Szczegóły – stanowi odnośnik do formularza Szczegóły zlecenia lub Szczegóły paczki
zleceń,
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Modyfikuj – umożliwia modyfikacje zlecenia w odpowiednim statusie,



Usuń – umożliwia usunięcie zlecenia w odpowiednim statusie (Nowe, W trakcie
akceptacji, Zaakceptowane); link niewidoczny dla paczek zleceń,



Kopiuj – umożliwia skopiowanie wybranego zlecenia.

Przegląd zleceń – wyniki wyszukiwania

Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:










Usuń zaznaczone – akcja skutkuje usunięciem zlecenia z przeglądu zleceń.
Kopiuj zaznaczone – oznaczenie minimum dwóch zleceń i wybranie akcji Kopiuj spowoduje
wyświetlenie formatki kopiowania zleceń do Nowej lub Istniejącej paczki; oznaczenie
jednego zlecenia na liście i wybranie akcji spowoduje skopiowanie zlecenia.
Modyfikuj zaznaczone – akcja uruchamia formatkę masowej modyfikacji zleceń.
Dodaj do paczki – akcja powoduje przejście do ekranu dodawania zleceń do paczki.
Podpisz zaznaczone – akcja skutkuje podpisaniem zaznaczonych zleceń (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Wyślij zaznaczone – akcja skutkuje wysłaniem zaznaczonych zleceń.
Drukuj – akcja skutkuje wydrukowaniem listy przefiltrowanych dyspozycji.
Eksportuj – akcja uruchamia formatkę do eksportu listy zleceń

Zlecenia prezentowane w liście zleceń, liście zleceń oczekujących i historii zleceń mogą przyjmować
następujące statusy:
Wersja robocza

Status jest nadawany podczas tworzenia przelewu, w momencie gdy
użytkownik nie przeszedł jeszcze całego procesu tworzenia zlecenia i
zapisał przelew.

Nowy

Status jest nadawany podczas tworzenia przelewu, w momencie gdy
użytkownik przeszedł cały proces tworzenia zlecenia i zapisał przelew.
Status jest nadawany również przelewom, które zostały
zmodyfikowane.
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W trakcie akceptacji

Status jest nadawany zleceniom, które zostały podpisane lub
podpisane i wysłane, ale nie została złożona wymagana liczba
podpisów.

Zaakceptowany

Status jest nadawany zleceniom, które zostały podpisane lub
podpisane i wysłane oraz została złożona wymagana liczba podpisów.

Przekazany do realizacji

Status jest nadawany zleceniom, które zostały wysłane, podczas gdy
system NBE był w trybie offline.

W trakcie realizacji

Status jest nadawany zleceniom, które zostały wysłane, kiedy NBE
było w trybie on-line lub gdy zlecenie miało status Przekazany do
realizacji i NBE wróciło do trybu on-line.

Usunięty

Status jest nadawany zleceniom, które zostały usunięte.

Wykonany

Status jest nadawany zleceniom, dla których płatność została
zrealizowana.

Odrzucony

Status jest nadawany zleceniom, które nie zostały zrealizowane.

W przypadku paczek zleceń możliwe są następujące statusy:
Wersja robocza

Status jest nadawany paczce, gdy przynajmniej jedno ze zleceń
znajdujących się w paczce ma status Wersja robocza.

Nowa

Status jest nadawany, gdy wszystkie zlecenia w paczce mają status
Nowy.

W trakcie akceptacji

Status jest nadawany paczkom, w których wszystkie zlecenia zostały
podpisane lub podpisane i wysłane, ale nie została złożona wymagana
liczba podpisów.

Zaakceptowana

Status jest nadawany, gdy przynajmniej jedno ze zleceń w paczce
zostało podpisane i przynajmniej jedno ze zleceń znajdujących się w
paczce nie zostało podpisane.

Przekazana do realizacji

Status jest nadawany paczce, która została wysłana, kiedy system NBE
był w trybie offline.

W trakcie realizacji

Status jest nadawany paczce, która została wysłana, gdy system NBE
był w trybie on-line lub gdy paczka miała status Przekazana do
realizacji i NBE wróciło do trybu on-line.

Usunięta

Status jest nadawany, gdy wszystkie zlecenia z paczki zostały
usunięte.

Wykonana

Status jest nadawany paczce, gdy wszystkie zlecenia z paczki zostały
wykonane.

Częściowo wykonana

Status jest nadawany paczce, gdy część zleceń z paczki nie zostało
jeszcze wykonanych lub w paczce są przelewy odrzucone.

Odrzucona

Status jest nadawany paczce, gdy wszystkie zlecenia z paczki są
odrzucone.

8.7 Lista zleceń – Lista zleceń oczekujących
Funkcjonalność umożliwiająca przeglądanie listy przelewów oraz paczek zleceń – na liście wyświetlane
są zlecenia, które zostały przekazane do Banku, ale nie wiadomo jeszcze, z jakim skutkiem. Na liście
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zleceń prezentowane są podstawowe informacje na temat wykonanych zleceń; użytkownik ma
również możliwość wykonania akcji związanych ze zleceniami (np. przejście do szczegółów wybranego
zlecenia itp.).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń > radio button Lista
zleceń oczekujących.
Ekran umożliwia zaprezentowanie listy zleceń oraz paczek, które zostały przekazane do Banku i są o
statusie Oczekuje na realizację oraz W trakcie realizacji.

Filtr listy zleceń oczekujących
Po uzupełnieniu pól filtra i kliknięciu przycisku Wyświetl zaprezentowana zostaje lista z przelewami i
paczkami spełniającymi wybrane kryteria.
W kolumnie Akcje prezentowane są (dostępność akcji zależy od statusu zlecenia oraz uprawnień
użytkownika):


Szczegóły – akcja powoduje wyświetlenie formatki szczegółów zlecenia lub szczegółów paczki
zleceń.
82




Modyfikuj – akcja powoduje przejście do ekranu modyfikacji zlecenia.
Usuń – akcja powoduje wycofanie transakcji z listy transakcji z DEF; akcja dostępna dla zleceń
o statusie W trakcie realizacji.

Przegląd zleceń oczekujących – wyniki

Pod listą zleceń oczekujących dostępne są następujące przyciski:





Exportuj - – akcja uruchamia formatkę do eksportu listy zleceń
Modyfikuj zaznaczone – akcja uruchamia formatkę masowej modyfikacji zleceń.
Usuń zaznaczone – akcja powoduje usunięcie zaznaczonych wierszy (możliwe jest usunięcie
zleceń o statusie W trakcie realizacji).
Drukuj – akcja powoduje wydrukowanie listy przefiltrowanych dyspozycji.

8.8 Lista zleceń – Historia zleceń
Funkcjonalność umożliwiająca przeglądanie listy przelewów oraz paczek zleceń – na liście wyświetlane
są zlecenia, które zostały przekazane do Banku, przetworzone przez Bank i opatrzone odpowiednim
statusem. Na liście zleceń prezentowane są podstawowe informacje na temat wykonanych zleceń;
użytkownik ma również możliwość wykonania akcji związanych ze zleceniami (np. przejście do
szczegółów wybranego zlecenia itp.).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń > radio button Historia
zleceń.
Formularz Historia zleceń umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy przelewów oraz paczek zleceń
o statusie: Zrealizowane, Częściowo zrealizowane, Odrzucone, Usunięte.
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Filtr historii zleceń
Po uzupełnieniu pól filtra i kliknięciu przycisku Wyświetl zaprezentowane zostają zlecenia i paczki
spełniające wybrane kryteria.
Lista zleceń zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami:










Nazwa odbiorcy
Tytuł płatności
Rachunek kontrahenta
Referencje
Data utworzenia/realizacji
Kwota
Podpisy
Status – Zrealizowane, Częściowo zrealizowane (tylko dla paczek, gdy część zleceń w paczce
została zrealizowana, a część nie), Odrzucone, Usunięte.
Akcje:
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Szczegóły – stanowi odnośnik do formularza Szczegóły zlecenia lub Szczegóły paczki
zleceń. W przypadku zleceń masowych możliwy jest podgląd i wygenerowanie
wydruku statusu zleceń cząstkowych.
Kopiuj – umożliwia skopiowanie zlecenia lub paczki zleceń.
Ponów transakcję – umożliwia ponowienie transakcji.

Historia zleceń – wyniki
Pod listą zleceń prezentowane są następujące przyciski:





Kopiuj zaznaczone – akcja umożliwia skopiowanie zaznaczonych zleceń.
Exportuj – uruchamia formatkę exportu zleceń
Drukuj – akcja umożliwia wydrukowanie listy przefiltrowanych dyspozycji.
Zapisz do pliku – akcja umożliwia pobranie szczegółów rachunku do pliku CSV.

Na listach ekranach Listy zleceń (Lista zleceń, Lista zleceń oczekujących, Historia zleceń) prezentowane
są Referencje, które użytkownik dodał w trakcie tworzenia przelewu/paczki/zlecenia masowego.
W filtrach wyszukiwania na Liście zleceń możliwe jest wyszukiwanie operacji po polu Referencje.

Referencje prezentowane na liście zleceń
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Operację z wpisaną referencją można wyszukać na liście zleceń po wpisaniu jej w filtrze wyszukiwania
w polu Referencje (Zaawanswane -> Referencje)

Wyszukiwanie operacji po referencji

Po zaznaczeniu wybranych operacji zawierających referencje i użyciu przycisku Eksportuj można pobrać Raporty:
Sumaryczny, Sumaryczny Paczka oraz Szczegółowy, które prezentować będą wpisane referencje.

8.9 Lista zleceń – analiza salda
Na ekranach: Lista zleceń oraz Lista zleceń oczekujących dostępna jest akcja Pokaż podsumowanie,
której użycie wyświetla ekran z podsumowaniem kwot wprowadzonych przelewów i informacją o
dostępnym saldzie na rachunkach.
Kwoty (w tym zleceń w paczkach i zleceniach masowych) są sumowane/ grupowane per numer
rachunku obciążanego z podziałem na datę realizacji oraz walutę przelewu.
Na ekranie z podsumowaniem są prezentowane:


Numer rachunku



Saldo dostępne – kwota oraz waluta rachunku
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Data realizacji - dla przelewów z przeszłą datą płatności oraz z datą płatności przypadającą
na dzień bieżący zamiast daty jest prezentowane Dzień bieżący.



Liczba obciążeń - dla zleceń masowych i paczek zleceń każde zlecenie cząstkowe jest
traktowane jako osobny przelew (rekord). Przelewy z przeszłą datą płatności są sumowane
jako Dzień bieżący. Grupowanie po dacie płatności i walucie przelewu.



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). 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 oraz lista zleceń oczekujących – Pokaż podsumowanie
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8.10 Eksport listy zleceń
Funkcjonalność umożliwia eksport zaznaczonych zleceń do pliku csv lub pdf. Jeśli nie zaznaczono
żadnego rekordu i kliknięto na przycisk „Eksport” wszystkie zlecenia prezentowane na liście zleceń
będą taktowane jako wybrane.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń > radiobutton Lista
zleceń lub Lista zleceń oczekujących lub Historia zleceń -> przycisk Eksportuj

Eksport listy zleceń
Pod listą zleceń prezentowane są następujące:







Rodzaj raportu – lista rodzajów raportu:
Sumaryczny
Szczegółowy
Sumaryczny paczka
Format raportu - lista formatów eksportu (PDF dla wszystkich rodzajów eksportu lub CSV dla
listy sumarycznej)
Eksport– akcja umożliwia generowania raportu według wybranych parametrów.

8.11 Szczegóły zlecenia
Funkcjonalność umożliwiająca podgląd szczegółowych informacji na temat wybranego zlecenia, a
także wykonania na nim dostępnych na ekranie akcji (np. podpisanie zlecenia).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń > radio button Lista
zleceń/Lista zleceń oczekujących/Historia zleceń > akcja Szczegóły.
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Szczegóły zlecenia
Na ekranie są prezentowane następujące przyciski (widoczność akcji jest zależna od statusu zlecenia,
uprawnień oraz rodzaju kontrahenta):










Modyfikuj – przycisk umożliwia modyfikację zlecenia.
Usuń – akcja skutkuje usunięciem zlecenia.
Podpisz – akcja skutkuje podpisaniem zlecenia (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało
opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Podpisz i wyślij – akcja skutkuje podpisaniem i wysłaniem zlecenia.
Wyślij – akcja skutkuje wysłaniem zlecenia.
Drukuj – akcja skutkuje wydrukowaniem szczegółów zlecenia.
Historia zlecenia – akcja skutkuje przejściem do formatki Historia zlecenia.
Duplikuj – akcja skutkuje zduplikowaniem zlecenia.
Powrót – akcja skutkuje przejściem do poprzedniego ekranu.

8.12 Szczegóły zlecenia zagranicznego
Na ekranie użytkownik ma możliwość wglądu w szczegóły informacji na temat wybranego zlecenia, a
także wykonania dostępnych na ekranie akcji.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Przelewy > Listy zleceń > radio
button Lista zleceń/Lista zleceń oczekujących/Historia zleceń > akcja Szczegóły dla zlecenia typu
Przelew zagraniczny.
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Szczegóły zlecenia zagranicznego
Wszystkie dane na ekranie szczegółów są statyczne – bez możliwości ich edycji. Na ekranie szczegółów
zlecenia zagranicznego oprócz pól zależnych od typu zlecenia znajdują się także pozycje:



Podpisy – pole prezentuje imiona i nazwiska osób podpisujących przelew wymienione
jedno pod drugim.
Status – pole prezentuje status przelewu.

W dolnej części ekranu szczegółów zlecenia zagranicznego znajdują się przyciski:



Powrót – powrót do poprzedniego ekranu.
Modyfikuj – przycisk dostępny dla zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji,
Zaakceptowane, Przekazany do realizacji.

Zlecenie przelewu, które miało status W trakcie akceptacji lub Zaakceptowane traci wszystkie podpisy
w momencie wykonania zapisu parametrów.
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Usuń – przycisk dostępny dla zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane,
Przekazany do realizacji.

Przycisk nie wyświetla się dla zleceń o statusie W trakcie realizacji.
Usunięcie zlecenia o statusie Przekazany do realizacji wymaga autoryzacji narzędziem
autoryzacyjnym.
Przed usunięciem zlecenia pojawi się monit Czy chcesz usunąć zlecenie? Po zaakceptowaniu pojawia
się panel autoryzacji.
Po usunięciu zlecenia na osobnym ekranie zostaje wyświetlony komunikat Zlecenie zostało usunięte.
Status zlecenia zmienia się na Usunięty. Zostaje zaprezentowany przycisk Przegląd zleceń – po jego
kliknięciu zostaje otwarta formatka Wyszukiwanie listy zleceń oraz zostaje wyświetlona lista zleceń
zgodna z ustawionym filtrem.






Podpisz – przycisk umożliwia podpisanie zlecenia (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało
opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Podpisz i Wyślij – przycisk umożliwia podpisanie i wysłanie zlecenia.
Wyślij – przycisk umożliwia wysłanie zlecenia.
Historia zlecenia – przycisk umożliwia wyświetlenie ekranu historii zlecenia.
Drukuj – przycisk umożliwia wydruk szczegółów przelewu zagranicznego w formacie PDF.

8.13 Zbiorcza autoryzacja zleceń
Funkcjonalność w znaczny sposób ułatwia użytkownikowi autoryzację zleceń lub paczek zleceń. W
przypadku dużej ilości przelewów użytkownik nie musi podpisywać każdego zlecenia osobno – może
skorzystać ze zbiorczej autoryzacji zleceń, podpisując jednorazowo wiele przelewów lub paczek.
Wejście na formatkę zbiorczej autoryzacji zleceń jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Lista
zleceń > Radiobutton Lista zleceń
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Zbiorcza autoryzacja zleceń

Jeśli wśród wybranych przelewów znajdują się przelewy z datą przeszłą zostaną one wysłane z datą
bieżącą. Dodatkowo na ekranie pojawi się komunikat informujący o zmianie.
Operacja ‘Podpisz i wyślij’ dla paczki (kilku paczek) wykonywana jest dwu etapowo. W pierwszym
etapie podpisywane są zlecenia w paczce. Jeśli wszystkie zlecenia w paczce są podpisane zmienia się
status paczki. System przechodzi do podpisywania zleceń w kolejnej paczce. Etap drugi – Wysyłanie
rozpoczyna się po zakończeniu procesu podpisywania paczek. Każda paczka wysyłana jest osobno.
Jeśli operacja „Podpisz i wyślij” dla kilku paczek nie powiedzie się (np. niespełniony schemat akceptacji
lub przekroczono parametry ilościowe) to na ekranie będzie zaprezentowany komunikat
„Podpisywanie i wysyłanie wszystkich paczek nie powiodło się. Podpisano i wysłano {X} z {Y}” X- ilość
paczek wysłanych, Y – ilość wybranych paczek.

8.14 Transakcje zwrotne oraz ponowienia transakcji
Funkcjonalność transakcji zwrotnej umożliwiająca łatwe i szybkie odpowiedzenie na otrzymany
przelew. Użytkownik nie musi tworzyć nowego przelewu i wypełniać wszystkich jego danych –
wystarczy w tym celu użyć funkcjonalności transakcji zwrotnej.
Funkcjonalność ponowienia transakcji umożliwia użytkownikowi ponowne wysłanie tego samego
zlecenia bez konieczności tworzenia nowego przelewu.
Aby wykonać transakcję zwrotną, należy przejść następujące kroki: Płatności > Lista zleceń > radio
button Historia zleceń > akcja Transakcja zwrotna.
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Aby wykonać ponowienie transakcji, należy przejść następujące kroki: Płatności > Lista zleceń > radio
button Historia zleceń > akcja Ponów transakcję.

Historia zleceń – ponowienie transakcji

8.15 Harmonogram
Funkcjonalność harmonogramu w klarowny sposób prezentuje użytkownikowi wszystkie zlecenia:
bieżące, przeszłe, przyszłe oraz stałe. Daje to użytkownikowi szybki podgląd i kontrolę zaplanowanych
lub wykonanych zleceń.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Przelewy > Harmonogram zleceń.

Harmonogram zleceń – filtr


Po wprowadzeniu żądanych danych w filtrze i wybraniu przycisku Wyświetl pod filtrem
prezentowany jest kalendarz z miesiącem bieżącym oraz kolejnym. Za pomocą linków można
zobaczyć miesiąc poprzedni lub następny.
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Dni kalendarza, w których ma nastąpić realizacja przelewu, zostaną oznaczone odpowiednim
kolorem tła:
Dzień wolny oznaczony jest kolorem szarym.
Dni, dla których przelewy mają przekroczoną datę realizacji, są prezentowane na czerwono.
Dzień bieżący jest oznaczony kolorem szaroniebieskim.
Po kliknięciu na dany dzień w kalendarzu pole zmienia kolor, a poniżej kalendarza wyświetla
się lista zleceń przypadających danego dnia, zgodnie z parametrami wybranymi w filtrze.
Lista jest stronicowana i wszelkie akcje obejmują rekordy widoczne na danej stronie.
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Harmonogram zleceń
Pod listą zleceń prezentowane są następujące akcje:


Usuń zaznaczone – akcja skutkuje usunięciem wybranych zleceń z listy.
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Podpisz zaznaczone – akcja skutkuje podpisaniem zaznaczonych zleceń (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji ).
Wyślij zaznaczone – akcja skutkuje wysłaniem zaznaczonych zleceń.
Nowe – pole umożliwia wybranie nowego zlecenia lub notatki, które będzie tworzone na
formatce zaprezentowanej po wykonaniu akcji Wybierz.
Wybierz – skutkuje przejściem do odpowiedniej formatki tworzenia nowego zlecenia lub
notatki (zależnie od wartości wybranej w polu Nowe).

8.15.1 Dodawanie notatki
Funkcjonalność umożliwia dodanie notatki dla danego dnia w harmonogramie.
Przejście do ekranu dodawania nowej notatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności >
Przelewy > Harmonogram zleceń > wartość Notatka wybrana w polu Nowe > Wybierz.
Po stworzeniu notatki i kliknięciu przycisku Zapisz notatka zostaje zapisana.

Dodanie nowej notatki

8.15.2 Dodawanie zlecenia
Funkcjonalność umożliwia dodanie zlecenia bezpośrednio z poziomu harmonogramu, bez konieczności
przechodzenia do formatki tworzenia przelewu.
Przejście do ekranu dodawania nowego zlecenia jest możliwe w następujący sposób: Płatności >
Przelewy > Harmonogram zleceń > wartość Zlecenie wybrana w polu Nowe > Wybierz
Wykonanie powyższych kroków skutkuje przejściem do ekranu tworzenia nowego zlecenia, gdzie
należy wybrać typ zlecenia oraz kliknąć Dalej. Po wybraniu akcji Dalej następuje przekierowanie do
formatki tworzenia nowego przelewu zgodnego z wybranym typem zlecenia.
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Nowe zlecenie – wybór zlecenia

8.16 Paczki zleceń
8.16.1 Dodawanie zleceń do paczki
Funkcjonalność dodawania zleceń do paczki umożliwia użytkownikowi dodanie wybranych zleceń do
paczki, a następnie wysłanie ich wszystkich w tym samym momencie. Jest to duże ułatwienie oraz
oszczędzić czasu w przypadku wysyłania wielu zleceń do jednego kontrahenta.
Dodawanie zleceń do paczki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Przelewy > Listy zleceń >
radio button Lista zleceń > przycisk Wyświetl > przycisk Dodaj do paczki.
Po kliknięciu przycisku Dodaj do paczki zaprezentowana zostanie formatka Paczka zleceń.
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Dodawanie do paczki
Po wybraniu szczegółów dotyczących paczki (Paczka oraz Nazwa zlecenia masowego) i kliknięciu
przycisku Dodaj do paczki wybrane zlecenia zostają dodane do nowej lub istniejącej paczki. W
przypadku wybrania opcji Nowa paczka po dodaniu zleceń zostaje utworzona nowa paczka.

8.16.2 Kopiowanie zleceń do paczki
Funkcjonalność w prosty sposób umożliwia użytkownikowi kopiowanie istniejących zleceń do paczki.
Kopiowanie zleceń do paczki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Przelewy > Listy zleceń >
radio button Lista zleceń > przycisk Wyświetl > przycisk Kopiuj zaznaczone.
Po kliknięciu przycisku Kopiuj zaznaczone zaprezentowana zostanie formatka Kopiuj zlecenie do
paczki.
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Kopiowanie do paczki

Po wybraniu szczegółów dotyczących paczki (Paczka oraz Nazwa zlecenia masowego) i kliknięciu
przycisku Kopiuj do paczki wybrane zlecenia zostają skopiowane do nowej lub istniejącej paczki.

8.16.3 Kopiowanie istniejących paczek
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi kopiowanie istniejących paczek wraz ze zleceniami, które
zostały do nich wcześniej dodane.
Kopiowanie istniejących paczek jest możliwe po wykonaniu ścieżki następujących kroków dla paczki
zleceń: Płatności > Przelewy > Listy zleceń > radio button Lista zleceń > przycisk Wyświetl > akcja Kopiuj.

Kopiowanie paczki
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Po wybraniu akcji Kopiuj zaprezentowana zostaje formatka Paczka zleceń, gdzie użytkownik może
skopiować paczkę. Możliwa jest zmiana nazwy paczki poprzez wprowadzenie nowej wartości w polu
Nazwa paczki. Aby zakończyć proces kopiowania, należy kliknąć przycisk Duplikuj paczkę.

Kopiowanie paczki

8.16.4 Szczegóły paczki
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd szczegółów utworzonej paczki, a także wykonanie
dostępnych na ekranie akcji (np. podpisanie paczki).
Wejście w szczegóły paczki jest możliwe poprzez wykonanie następujących kroków dla paczki zleceń:
Płatności >Przelewy > Listy zleceń > radio button Lista zleceń > przycisk Wyświetl > akcja Szczegóły.
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Szczegóły paczki
Po wybraniu akcji Szczegóły zaprezentowana zostaje formatka ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi wybranej paczki oraz listą zleceń wchodzących w skład paczki.
Dla poszczególnych zleceń w paczce dostępne są następujące akcje:



Szczegóły – akcja skutkuje przejściem do formatki szczegółów zlecenia.
Ponów transakcję – akcja skutkuje skopiowaniem wybranego zlecenia. Można skopiować i
ponowić wykonanie zleceń o statusach: wykonane, częściowo zrealizowane, usunięte,
odrzucone.

Na ekranie szczegółów paczki zleceń dostępne są następujące przyciski:




Rozgrupuj paczkę – kliknięcie przycisku powoduje usunięcie wszystkich zleceń z paczki oraz
usunięcie całej paczki.
Usuń z paczki zaznaczone – kliknięcie przycisku powoduje usunięcie z paczki zaznaczonych
zleceń.
Usuń paczkę – kliknięcie przycisku powoduje usunięcie paczki wraz ze wszystkimi
znajdującymi się w niej zleceniami.
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Podpisz paczkę – kliknięcie przycisku powoduje podpisanie paczki ze zleceniami (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Wyślij paczkę – kliknięcie przycisku powoduje wysłanie paczki ze zleceniami.
Podpisz i wyślij paczkę - kliknięcie przycisku powoduje podpisanie i wysłanie paczki ze
zleceniami
Historia paczki – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Historia paczki.
Duplikuj – kliknięcie przycisku skutkuje zduplikowaniem istniejącej paczki.
Kopiuj na listę – kliknięcie przycisku umożliwia skopiowanie kilku wybranych zleceń z paczki
lub wszystkich. Zlecenia można skopiować pojedynczo lub utworzyć z nich nową paczkę.
Skopiowana paczka bądź skopiowane zlecenia pojawiają się na liście zleceń ze statusem
Nowy i można je zmodyfikować a następnie podpisać i wysłać do realizacji.

Kopiowanie zleceń z paczki (jako nowa paczka)



Powrót – kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do formatki Lista zleceń.

8.16.5 Historia paczki
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd historii wybranej paczki.
Wejście do formatki jest możliwe poprzez wykonanie następujących kroków dla paczki zleceń:
Płatności > Przelewy > Listy zleceń > radio button Lista zleceń > przycisk Wyświetl > akcja Szczegóły >
przycisk Historia paczki.
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Na ekranie Historia paczki odnotowane są wszystkie akcje, które zostały wykonane w odniesieniu do
paczki (np. informacja o zmianie statusu paczki).

Historia paczki

8.16.6 Masowa modyfikacja zleceń
Funkcjonalność w łatwy sposób umożliwia użytkownikowi modyfikację wielu zleceń na raz, co w
znaczny sposób przyczynia się do zaoszczędzenia czasu podczas pracy w systemie.
Masowa modyfikacja zleceń jest możliwa w następujący sposób: Płatności > Przelewy > Listy zleceń >
radio button Lista zleceń > Wyświetl > zaznaczenie co najmniej dwóch zleceń na liście > przycisk
Modyfikuj zaznaczone.
Po zaznaczeniu co najmniej dwóch rekordów na liście wyników i kliknięciu przycisku Modyfikuj
zaznaczone zaprezentowana zostanie formatka umożliwiająca masową modyfikację zleceń. W celu
zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
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Masowa modyfikacja zleceń

8.17 Wyszukiwanie operacji w paczkach zleceń i zleceniach masowych
Na ekranach wyświetlających szczegóły paczki zleceń oraz zleceń masowych wywoływanych z
poziomu Listy zleceń oraz dla zleceń masowych wywoływanych z poziomy Historii rachunku,
widoczna jest sekcja z filtrami. Aby rozwinąć sekcję należy kliknąć na opcję Pokaż filtry.


Paczki zleceń (Płatności -> Przelewy -> Listy zleceń -> Szczegóły)



Szczegóły przelewu masowego (Płatności -> Przelewy -> Listy zleceń -> Szczegóły)



Szczegóły przelewu masowego (Historia rachunku->Szczegóły transakcji ->Lista zleceń
cząstkowych)

Sekcja z filtrami prezentowana jest dla paczek/zleceń masowych niezależnie od ich statusu.

104

Szczegóły przelewu masowego

Paczka zleceń

Filtry umożliwią wyszukiwanie zleceń cząstkowych paczki/zlecenia masowego według
zadanych kryteriów. Kliknięcie na przycisk Wyświetl uruchamia wyszukiwanie zgodnie z
wybranymi opcjami np. wpisując NRB odbiorcy w polu Numer rachunku odbiorcy, system
wyświetli wszystkie operacje zlecane na wskazany NRB.
Sekcja filtrów będzie widoczna po kliknięciu na link Pokaż filtry. Opcja Ukryj filtry ukrywa
sekcję.
W sekcji filtrów dostępne są opcje wyszukiwania wg:


Status
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Data realizacji od do (dla paczek zleceń)



Kwota od do



Numer rachunku odbiory (należy wpisać min. 12 znaków)



Grupa kontrahentów



Kontrahent (wybór z listy zapisanych w systemie kontrahentów)



Nazwa odbiorcy zawiera tekst (należy wpisać min. 3 znaki)



Tytuł płatności zawiera tekst (należy wpisać min. 3 znaki)



Referencje (dla paczek zleceń)

Szczegóły zlecenia masowego – opcje wyszukiwania w szczegółach
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Paczka zleceń – opcje wyszukiwania w paczce

8.18 Kontrahenci
Ta część systemu pozwala na przeglądanie informacji dotyczących kontrahentów oraz zarządzanie
kontrahentami.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Kontrahenci.

8.18.1 Lista kontrahentów
Funkcjonalność daje użytkownikowi łatwy i wygodny dostęp do listy utworzonych wcześniej
kontrahentów, a także wykonanie dostępnych na ekranie akcji (np. przejście do ekranu szczegółów
wybranego kontrahenta).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Kontrahenci > Lista kontrahentów.
Formatka umożliwia przeglądanie danych o kontrahentach wprowadzonych do systemu. W tym celu
należy zdefiniować kryteria filtrowania i wybrać przycisk Wyświetl.
Lista kontrahentów zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami:






Typ kontrahenta
Nazwa (nazwa kontrahenta)
Nazwa kontrahenta
Tytuł płatności
Rachunek kontrahenta
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Kwota
Akcje (prezentowane w zależności od uprawnień użytkownika):
 Szczegóły – stanowi odnośnik do formularza prezentującego szczegółowe dane na
temat kontrahenta.
 Modyfikuj – umożliwia zmodyfikowanie zapisanych danych.
 Usuń – umożliwia usunięcie kontrahenta.

Lista kontrahentów
Na ekranie Lista kontrahentów prezentowane są następujące przyciski:



Usuń zaznaczone – akcja skutkuje usunięciem zaznaczonych kontrahentów.
Nowy kontrahent – akcja skutkuje otwarciem formatki tworzenia nowego kontrahenta.

8.18.2 Nowy kontrahent
Dodanie nowego kontrahenta upraszcza i pomaga zaoszczędzić czas tworzenia zleceń. Użytkownik nie
musi wprowadzać za każdym razem wszystkich danych odbiorcy – wystarczy wybrać zapisanego
wcześniej kontrahenta z listy i dane zostaną wczytane.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Kontrahenci > Nowy kontrahent.
Formularz ten umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie nowego kontrahenta (wybranego typu), a
następnie zapisanie go w systemie. Wygląd formularza do tworzenia beneficjenta danego typu będzie
analogiczny jak dla przelewu tego typu. Jeżeli kontrahent jest zapisywany jako zaufany (zaznaczenie
checkboxa Kontrahent zaufany), operacja zapisywania kontrahenta jest autoryzowana.
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Nowy kontrahent

8.18.3 Modyfikacja kontrahenta
Funkcjonalność daje użytkownikowi możliwość szybkiej zmiany danych istniejącego już kontrahenta.
Wejście na ekran modyfikacji danych kontrahenta jest możliwe w następujący sposób: Płatności >
Kontrahenci > Lista kontrahentów > akcja Modyfikuj.
Formatka umożliwia modyfikowanie danych istniejącego kontrahenta.
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Modyfikacja kontrahenta

8.18.4 Szczegóły kontrahenta
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi szybki podgląd szczegółowych danych związanych z
wybranym kontrahentem, a także wykonanie akcji dostępnych na ekranie (np. modyfikacja
kontrahenta).
Wejście na ekran szczegółów kontrahenta jest możliwe w następujący sposób: Płatności >
Kontrahenci > Lista kontrahentów > akcja Szczegóły.
Formatka umożliwia podejrzenie szczegółowych informacji o kontrahencie.
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Szczegóły kontrahenta

Na ekranie szczegółów kontrahenta prezentowane są następujące przyciski:




Modyfikuj – akcja skutkuje przejściem do ekranu modyfikacji kontrahenta.
Usuń – akcja skutkuje usunięciem kontrahenta.
Powrót – akcja skutkuje powrotem do ekranu listy kontrahentów.

8.18.5 Lista grup kontrahentów
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi łatwy dostęp do listy zapisanych wcześniej grup
kontrahentów.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Kontrahenci > Lista grup
kontrahentów.
Z poziomu formatki użytkownik ma możliwość definiowania grup odbiorców zdefiniowanych.
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Lista grup kontrahentów

Na formatce prezentowane są następujące akcje:




Modyfikuj – skutkuje przejściem do formatki modyfikacji nazwy grupy.
Usuń – skutkuje usunięciem grupy.
Przypisz kontrahentów – skutkuje przejściem do formatki Przypisanie kontrahentów do
grupy.

Na formatce prezentowany jest przycisk Nowa grupa. Kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do
formatki tworzenia nowej grupy kontrahentów.

8.18.6 Nowa grupa kontrahentów
Funkcjonalność formowania nowej grupy kontrahentów w znaczny sposób ułatwia proces tworzenia
zleceń. Podczas sporządzania przelewu użytkownik może wybrać grupę kontrahentów. Wykonanie tej
akcji zawęzi listę prezentowanych kontrahentów do wyboru jedynie tych, którzy należą do danej grupy,
co przyczyni się do znacznej oszczędności czasu użytkownika – szczególnie jeśli na liście zapisanych jest
wielu kontrahentów.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Kontrahenci > Nowa grupa
kontrahentów lub Płatności > Kontrahenci > Lista grup kontrahentów > przycisk Nowa grupa.
Formatka umożliwia utworzenie nowej grupy kontrahentów. Aby to zrobić należy wpisać nazwę nowej
grupy i kliknąć przycisk Zapisz.

Nowa grupa kontrahentów
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9 Import/Eksport
Import jest funkcjonalnością aplikacji pozwalającą na wczytanie do systemu danych z plików.
Umożliwia komunikację z wewnętrznymi systemami finansowo-księgowo-kadrowymi, umożliwiając
wczytanie gotowych plików przelewów i/lub kontrahentów z tych systemów do BGK24.
Eksport jest funkcjonalnością aplikacji pozwalającą na wyeksportowanie danych do plików.

9.1 Lista szablonów importu
Funkcjonalność listy szablonów importu użytkownika pozwala na przeglądanie szablonów
utworzonych w kontekście firmy, w której aktualnie pracuje użytkownik.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Import danych > Lista szablonów
importu.

Lista szablonów importu
Dla szablonów prezentowane są następujące akcje:





Importuj – akcja skutkuje przejściem do formatki importu.
Szczegóły – akcja skutkuje przejściem do formatki szczegółów szablonu importu.
Format – akcja przekierowuje do dokumentu opisującego format pliku zdefiniowanego (akcja
prezentowana jedynie dla szablonów zdefiniowanych przez Bank).
Modyfikuj – akcja skutkuje przejściem do formatki modyfikacji szablonu importu (akcja
prezentowana jedynie dla szablonów zdefiniowanych przez użytkownika).
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Usuń – akcja skutkuje usunięciem wybranego szablonu importu (akcja prezentowana jedynie
dla szablonów zdefiniowanych przez użytkownika).

Na ekranie prezentowane są przyciski:



Usuń zaznaczone – kliknięcie przycisku skutkuje usunięciem zaznaczonych szablonów
importu.
Dodaj szablon – kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do formatki tworzenia nowego
szablonu importu.

9.2 Import
Funkcjonalność importu w znaczący sposób wpływa na ułatwienie i przyśpieszenie pracy Użytkownika
w systemie bankowym, między innymi poprzez umożliwienie tworzenia wielu zleceń przy pomocy
importowanego pliku lub przeniesienia kontrahentów.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Import danych > Import.

Import
W celu zaimportowania pliku należy wykonać następujące kroki:
1.
2.
3.
4.

Wybrać szablon z listy szablonów.
Wybrać z listy typ szablonu.
Kliknąć przycisk Przeglądaj i wskazać lokalizację importowanego pliku.
Kliknąć przycisk Importuj.

Domyślnie zaznaczona jest opcja Oblicz sumę kontrolną, która pozwala na zweryfikowanie czy dany
plik nie był już wcześniej zaimportowany. Informacje o sumie kontrolnej oraz nazwie importowanego
pliku widoczne są w szczegółach zaimportowanego zlecenia/ paczki oraz w raportach dla paczek.
Po wykonaniu powyższych kroków następuje wstępne zaimportowanie danych do systemu,
weryfikacja zawartości pliku, po czym zostaje wyświetlony rezultat sprawdzania poprawności danych.
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Rezultat importu
Na tym etapie użytkownik może zatwierdzić zaimportowane dane (wprowadzić do systemu dane, które
pomyślnie przeszły weryfikację), np. klikając Importuj poprawne lub anulować import danych
(odrzucić cały wczytany zbiór danych, powracając do poprzedniego formularza), klikając Powrót.

9.3 Nowy szablon importu
Funkcjonalność w prosty sposób umożliwia użytkownikowi stworzenie i zapisanie własnego szablonu
importu dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb, co w rezultacie prowadzi do znacznego
usprawnienia i przyśpieszenia pracy w systemie, np. poprzez uzyskanie możliwości tworzenia wielu
zleceń za pomocą importowanego pliku.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Import danych > Nowy szablon
importu.
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Nowy szablon importu
Na ekranie tworzenia nowego szablonu importu należy zdefiniować dane widoczne na formatce.
Kolejna sekcja dotyczy określenia pól, jakie mają być zaimportowane. Lewa lista zawiera nazwy
wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. W prawej liście znajdują się nazwy, które
zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność musi odzwierciedlać kolejność występowania w
pliku.
Aby przenieść jedno lub wszystkie pola do listy wybranych elementów, należy kliknąć Dodaj lub Dodaj
wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie.
Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Pola wymagane nie będą przenoszone z listy
struktury pliku do pól dostępnych po wybraniu opcji Usuń. Aby zmienić kolejność wybranych pól,
należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję
(odpowiednio w górę lub w dół).
Aby zapisać tworzony szablon, należy kliknąć przycisk Zapisz.
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9.4 Modyfikacja szablonu importu
Zakładka umożliwia użytkownikowi modyfikację utworzonego wcześniej szablonu importu tak, aby
można go było dostosować do zmieniających się potrzeb użytkownika.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Import danych > Lista szablonów
importu > akcja Modyfikuj.

Modyfikacja szablonu importu
Po wprowadzeniu modyfikacji na ekranie i kliknięciu przycisku Zapisz zmiany zostają zapisane.

9.5 Szczegóły szablonu importu
Funkcjonalność umożliwia podejrzenie szczegółowych danych dotyczących szablonu importu.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Import danych > Lista szablonów
importu > akcja Szczegóły.
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Szczegóły szablonu importu
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:





Modyfikuj – akcja skutkuje przejściem do ekranu modyfikacji szablonu importu.
Usuń – akcja skutkuje usunięciem szablonu importu.
Wyślij wiadomość – akcja skutkuje otworzeniem formatki Nowa wiadomość w module
komunikacji.
Powrót – akcja skutkuje przejściem do ekranu listy szablonów importu.

9.6 Lista szablonów eksportu
Formularz ten umożliwia użytkownikowi przystępne przeglądanie zdefiniowanych w systemie
szablonów eksportu.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Eksport danych > Lista szablonów
eksportu.
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Lista szablonów eksportu
Na ekranie dla szablonów eksportu można wykonać następujące akcje:






Eksportuj – akcja skutkuje przejściem do formatki eksportu danych.
Szczegóły – akcja skutkuje przejściem do formatki szczegółów szablonu eksportu.
Format – akcja przekierowuje do dokumentu opisującego format pliku zdefiniowanego (akcja
prezentowana jedynie dla szablonów zdefiniowanych przez Bank).
Modyfikuj – akcja skutkuje przejściem do ekranu modyfikacji szablonu eksportu (akcja jest
dostępna jedynie dla szablonów eksportu zdefiniowanych przez użytkownika).
Usuń – akcja skutkuje usunięciem szablonu eksportu (akcja jest dostępna jedynie dla
szablonów eksportu zdefiniowanych przez użytkownika).

Na ekranie listy szablonów eksportu prezentowane są następujące przyciski:
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Usuń zaznaczone – kliknięcie przycisku skutkuje usunięciem zaznaczonych szablonów
eksportu
Dodaj szablon – kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do formatki tworzenia nowego
szablonu eksportu.

9.7 Eksport danych
Funkcjonalność znacznie ułatwia i usprawnia pracę w systemie poprzez umożliwienie wykonania
eksportu np. wyciągów lub kontrahentów.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Eksport danych > Eksport.
Formularz umożliwia eksport danych z systemu. W tym celu należy zdefiniować dane w polach wyboru
i wybrać przycisk Dalej. Spowoduje to przejście do formularza definiowania filtra eksportu, który
sprawi, że zostaną wyeksportowane tylko te dane, które odpowiadały wszystkim kryteriom zawartym
w filtrze.

Eksport
Kliknięcie opcji Dalej skutkuje przejściem do formatki prezentującej filtr eksportu.

9.8 Filtr eksportu
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi systemu bankowego wybranie szablonu, który ma zostać
wyeksportowany.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Eksport danych > Eksport >
przycisk Dalej.
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Filtr eksportu
Po wprowadzeniu odpowiednich danych do pól należy kliknąć przycisk Eksportuj. Wyeksportowane
dane zostaną zapisane do pliku.

9.9 Nowy szablon eksportu
Funkcjonalność w przystępny sposób umożliwia użytkownikowi stworzenie nowego szablonu eksportu
dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb, co w rezultacie znacznie ułatwia dalszą pracę w
systemie, dając np. możliwość eksportowania listy wyciągów, kontrahentów itp.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Eksport danych > Nowy szablon
eksportu.
W prezentowanych polach formatki należy zdefiniować wartości.
Kolejna sekcja dotyczy określenia pól, jakie mają być wyeksportowane. Lewa lista zawiera nazwy
wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. W prawej liście znajdują się nazwy, które
zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność odzwierciedla kolejność występowania w pliku.
Aby przenieść jedno lub wszystkie pola do listy wybranych elementów, należy kliknąć Dodaj lub Dodaj
wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie.
Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Aby zmienić kolejność wybranych pól, należy użyć
przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio
w górę lub w dół).
Aby zapisać tworzony szablon, należy kliknąć przycisk Zapisz.
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Nowy szablon eksportu

9.10 Modyfikacja szablonu eksportu
Formatka umożliwia modyfikację wcześniej utworzonego szablonu eksportu, co pozwala
użytkownikowi na dostosowanie wyglądu szablonu do jego aktualnych potrzeb.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Eksport danych > Lista szablonów
eksportu > akcja Modyfikuj.
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Modyfikacja szablonu eksportu
Po kliknięciu przycisku Zapisz wprowadzone zmiany zostają zapisane.

9.11 Szczegóły szablonu eksportu
Formatka umożliwia podejrzenie szczegółowych danych dotyczących szablonu eksportu.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Eksport danych > Lista szablonów
eksportu > akcja Szczegóły.
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Szczegóły szablonu eksportu
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:





Modyfikuj – akcja skutkuje przejściem do formatki modyfikacji szablonu eksportu.
Usuń – akcja skutkuje usunięciem szablonu eksportu.
Wyślij wiadomość – akcja skutkuje przejściem do ekranu Nowa wiadomość w module
komunikacji.
Powrót – akcja skutkuje przejściem do formatki listy szablonów eksportu.

9.12 Pliki do pobrania
Funkcjonalność daje użytkownikowi łatwy dostęp do plików do pobrania.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Eksport danych > Pliki do pobrania.
Formatka zawiera pliki zamówione przez klienta. Funkcjonalność umożliwia pobranie pliku eksportu,
który został wygenerowany asynchronicznie (bez blokowania funkcjonalności systemu w czasie
generowania pliku).
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Pliki do pobrania

Dla plików możliwe jest wykonanie następujących akcji:



Pobierz – akcja skutkuje pobraniem pliku.
Usuń – akcja skutkuje usunięciem pliku.

Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:



Pobierz zaznaczone – akcja skutkuje pobraniem zaznaczonych plików eksportu.
Usuń zaznaczone – akcja skutkuje usunięciem zaznaczonych plików eksportu.
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10 Lokaty
Lokaty to funkcja umożliwiająca wyświetlenie lokat oraz grup lokat, których użytkownik jest
właścicielem. Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy lokat, wejście w szczegóły i
modyfikację wybranej lokaty, a także edycję listy. Formatka pozwala także na tworzenie grup lokat i
ich późniejszą modyfikację.

10.1 Lista dyspozycji w trakcie akceptacji
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Lista dyspozycji w trakcie
akceptacji.
Na ekranie Użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy swoich dyspozycji złożonych dla lokat. Można
wyświetlić następujące dyspozycje:




utworzenie lokaty,
modyfikacja lokaty,
wcześniejsza wypłata lokaty.

Dla wyżej wymienionych dyspozycji jest dostępny jeden schemat akceptacji.
Akcje:


Podpisz oraz Podpisz i wyślij – akcja dostępna dla dyspozycji o statusie Nowa oraz W trakcie
akceptacji. Jeśli użytkownik podpisał już zlecenie, taka akcja podpisu nie będzie dla niego
dostępna (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja
transakcji).



Wyślij – akcja dostępna dla dyspozycji o statusie Zaakceptowana. Jeśli zlecenie ma status
Zaakceptowana, wtedy akcje Podpisz oraz Podpisz i wyślij są niedostępne.



Szczegóły – akcja dostępna dla dyspozycji o statusie Wysłana do realizacji. Przyciski Podpisz,
Podpisz i wyślij oraz Wyślij nie są dostępne.

Aby wyświetlić listę dyspozycji w trakcie akceptacji, Użytkownik uzupełnia filtr wyszukiwania
wybranymi przez siebie kryteriami. Pole Firma pojawia się tylko w przypadku pracy w kontekście
holdingu. Wybierając status dyspozycji, Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z wartości:










Wersja robocza
Nowa
W trakcie akceptacji
Zaakceptowana
Wysłana do realizacji
Zrealizowana
Usunięta
Odrzucona
Wszystkie.

Aby wyświetlić zlecenia we wszystkich statusach, Użytkownik wybiera domyślną opcję Wszystkie.
Aby wyświetlić listę dyspozycji w trakcie akceptacji, po uzupełnieniu wybranych przez siebie kryteriów
wyszukiwania Użytkownik naciska akcję Wyszukaj. Przy każdej pozycji na liście dostępne są dwie akcje:



Szczegóły – akcja umożliwia przejście do ekranu szczegółów dyspozycji.
Usuń – akcja umożliwia wyświetlenie komunikatu potwierdzającego usunięcie danej
dyspozycji z listy: Czy na pewno chcesz usunąć dyspozycję? Użytkownik ma możliwość
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wybrania OK lub Anuluj. Anulowanie zamknie komunikat bez wprowadzania zmian. Wybranie
akcji OK spowoduje usunięcie zlecenia.

Lista dyspozycji w trakcie akceptacji – filtr

Aby wyszukać daną dyspozycję na przefiltrowanej liście, należy uzupełnić pole wyszukiwania w
wynikach minimum trzema znakami wyszukiwania charakteryzującymi daną dyspozycję. Wówczas lista
wyników wyszukiwania zostanie zawężona do rekordów, w których występuje wpisana przez
użytkownika fraza. Jeśli nie będzie takich rekordów na liście, zostanie zaprezentowany komunikat: Na
liście nie ma rekordów dla podanego kryterium wyszukiwania.

10.1.1 Szczegóły dyspozycji utworzenia lokaty
Użytkownik zyskuje wgląd w szczegóły dyspozycji dla utworzonej lokaty.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Lista dyspozycji w trakcie
akceptacji > akcja Szczegóły.
Dane na wyświetlonym ekranie mają charakter statyczny i nie podlegają modyfikacji.
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Szczegóły dyspozycji utworzenia lokaty
Na szczegółach dyspozycji utworzenia lokaty znajdują się przyciski zależne od statusu dyspozycji:











Modyfikuj – akcja skutkuje przejściem do formatki modyfikacji dyspozycji. Modyfikacja dla
dyspozycji jest dostępna dla dyspozycji o statusie:
a. Nowa
b. W trakcie akceptacji
c. Zaakceptowana
d. Przekazana do realizacji (do momentu wysłania do SB).
Usuń – akcja skutkuje usunięciem dyspozycji modyfikacji lokaty (przycisk jest dostępny dla
dyspozycji o statusie: Nowa, W trakcie akceptacji, Zaakceptowana).
Wybranie akcji spowoduje zaprezentowanie komunikatu z pytaniem: Czy na pewno chcesz
usunąć dyspozycję?
Użytkownik może wybrać OK albo Anuluj.
Podpisz – akcja uruchamia podpisanie dyspozycji lokaty; akcja dostępna dla dyspozycji o
statusie Nowa oraz W trakcie akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane
w rozdziale Autoryzacja transakcji.
Podpisz i wyślij – akcja skutkuje podpisaniem i wysyłaniem lokaty.
Jeśli nie zostanie spełniony schemat akceptacji, po wybraniu akcji nastąpi tylko podpis (akcja
dostępna w statusie Nowa oraz W trakcie akceptacji).
Wyślij – akcja skutkuje wysłaniem zlecenia (akcja dostępna tylko dla dyspozycji o statusie
Zaakceptowana).
Historia dyspozycji – akcja skutkuje przejściem do formatki Historia zlecenia.

Aby powrócić do ekranu z listą dyspozycji, należy wybrać Powrót.

10.1.2 Szczegóły dyspozycji modyfikacji lokaty
Na tym ekranie Użytkownik ma wgląd w szczegóły dyspozycji dla modyfikowanej lokaty.
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Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Lista dyspozycji
modyfikacji lokaty > akcja Szczegóły.
Dane wyświetlone na ekranie mają charakter statyczny.

Szczegóły dyspozycji modyfikacji lokaty











Modyfikuj – akcja skutkuje przejściem do formatki modyfikacji dyspozycji. Modyfikacja dla
dyspozycji jest dostępna przy statusach:
 Nowa
 W trakcie akceptacji
 Zaakceptowana
 Przekazana do realizacji (do momentu wysłania do SB).
Usuń – akcja skutkuje usunięciem dyspozycji modyfikacji lokaty (przycisk jest dostępny dla
statusów: Nowa, W trakcie akceptacji, Zaakceptowana).
Wybranie akcji spowoduje zaprezentowanie komunikatu z pytaniem: Czy na pewno chcesz
usunąć dyspozycję?
Użytkownik może wybrać OK albo Anuluj.
Podpisz – akcja uruchamia podpisanie dyspozycji lokaty; akcja dostępna dla dyspozycji o
statusie Nowa oraz W trakcie akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane
w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Podpisz i wyślij – akcja skutkuje podpisaniem i wysłaniem lokaty.
Jeśli nie zostanie spełniony schemat akceptacji, po wybraniu akcji nastąpi tylko podpis (Akcja
dostępna dla dyspozycji o statusie Nowa oraz W trakcie akceptacji).
Wyślij – akcja skutkuje wysłaniem zlecenia (akcja dostępna tylko dla dyspozycji o statusie
Zaakceptowana).
Historia dyspozycji – akcja prowadzi do formatki Historia zlecenia.

Aby powrócić do ekranu z listą dyspozycji, należy wybrać Powrót.

10.1.3 Szczegóły dyspozycji wcześniejszej wypłaty z
lokaty
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Na tym ekranie Użytkownik ma wgląd w szczegóły dyspozycji dla wcześniejszej wypłaty z lokaty.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Lista dyspozycji w trakcie
akceptacji > akcja Szczegóły.
Dane na wyświetlonym ekranie mają charakter statyczny.

Szczegóły dyspozycji wcześniejszej wypłaty z lokaty
W szczegółach dyspozycji dla wcześniejszej wypłaty z lokaty znajdują się przyciski zależne od statusu
dyspozycji:









Usuń – akcja skutkuje usunięciem dyspozycji modyfikacji lokaty (przycisk jest dostępny dla
statusów: Nowa, W trakcie akceptacji, Zaakceptowana).
Wybranie akcji powoduje zaprezentowanie komunikatu z pytaniem: Czy na pewno chcesz
usunąć dyspozycję?
Użytkownik może wybrać OK albo Anuluj.
Podpisz – akcja skutkuje podpisaniem dyspozycji lokaty; akcja dostępna dla dyspozycji o
statusie Nowa oraz W trakcie akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane
w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Podpisz i wyślij – akcja skutkuje podpisaniem i wysłaniem lokaty.
Jeśli nie zostanie spełniony schemat akceptacji, po wybraniu akcji nastąpi tylko podpis. Akcja
dostępna dla dyspozycji o statusie Nowa oraz W trakcie akceptacji).
Wyślij – akcja skutkuje wysłaniem zlecenia (akcja dostępna tylko dla dyspozycji o statusie
Zaakceptowana).
Historia dyspozycji – prowadzi do formatki Historia zlecenia.

Aby powrócić do ekranu z listą dyspozycji, należy wybrać Powrót.

10.2 Lista lokat
Lista lokat umożliwia użytkownikowi dostęp do lokat, których posiadaczem jest Firma. Po wyborze pól
w filtrze definiowane są lokaty, które mają być wyświetlone. Dzięki linkom znajdującym się przy każdej
lokacie znajdującej się na liście można wejść w jej szczegóły, zmodyfikować ją bądź też ustanowić
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wcześniejszą wypłatę. Formatka umożliwia pobranie wybranej lokaty do formatu PDF poprzez
naciśnięciu przycisku Pobierz do PDF znajdującego się pod listą lokat i grup lokat.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Lista lokat.
W formatce Lista lokat Użytkownik uzupełnia pola filtra kryteriami wyszukiwania i naciska przycisk
Wyświetl. Zostaje wyświetlona lista lokat zgodna z kryteriami wybranymi przez Użytkownika. Na
ekranie zostaną prezentowane lokaty o statusie: Czynne, Zamknięte, Przekazane od realizacji lub
wszystkie razem – w zależności od tego, jak Użytkownik wypełnił kryteria wyszukiwania.

Lista lokat
Gdy lista lokat jest pusta, zostaje wyświetlony komunikat Brak lokat wraz z linkiem umożliwiającym
założenie nowej lokaty.
Lista lokat posiada mechanizm filtrowania, zwijania i rozwijania. Aby rozwinąć listę grup lokat,
Użytkownik musi nacisnąć akcję Pokaż. Aby ją zwinąć – Ukryj.
Na liście lokat widoczne są akcje:




Szczegóły
Wcześniejsza wypłata
Modyfikuj.

10.2.1 Szczegóły lokaty
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Funkcjonalność w przystępny sposób umożliwia użytkownikowi podejrzenie szczegółowych danych
dotyczących wybranej lokaty.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Lista lokat > akcja
Szczegóły.
W formularzu znajdują się szczegółowe dane dotyczące wybranej lokaty. Na ekranie Użytkownik może
w prosty sposób spersonalizować nazwę lokaty bądź zmienić przypisanie lokaty do innej grupy niż
obecna.
Na ekranie Szczegóły lokaty widoczne są przyciski:





Wcześniejsza wypłata – przejście do ekranu Wcześniejszej wypłaty.
Pobierz PDF – zapis danych widocznych na ekranie do formatu PDF.
Wyślij wiadomość – załączenie bieżącej lokaty do nowej wiadomości.
Powrót – powrót do ekranu Lista lokat.

Szczegóły lokaty
Na ekranie szczegółów lokaty użytkownik ma możliwość zmiany nazwy lokaty poprzez akcję Zmień
znajdującą się przy polu Nazwa lokaty.
Po naciśnięciu akcji Zmień następuje włączenie pola edycyjnego Nazwa. Zmianę lub wprowadzenie
nazwy Użytkownik akceptuje poprzez naciśnięcie akcji Zapisz. Jeśli nazwa lokaty była już wcześniej
definiowana, domyślnie zostanie ona zaprezentowana. Jeżeli lokata nie ma jeszcze nazwy, w polu
edycyjnym pojawi się treść: Nadaj nazwę.

Zmiana nazwy lokaty
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Przypisanie lokaty do innej grupy następuje poprzez naciśnięcie akcji Zmień znajdującej się przy polu
Grupa. Po wybraniu akcji Zmień następuje przejście do formatki Przypisanie grup do lokaty, gdzie
Użytkownik wybiera, w której grupie ma być prezentowana dana lokata.

Przypisanie grup do lokaty
Na ekranie Przypisanie Grup do lokaty znajdują się przyciski:




Zarządzanie grupami – przejście do ekranu Grupy lokat.
Zapisz – zapisanie wprowadzonych zmian.
Powrót – powrót do ekranu Szczegóły lokaty.

Wyciągi
Akcja Modyfikuj przenosi Użytkownika do formularza modyfikacji parametrów wyciągu. Formatka
pozwala na modyfikację adresu e-mail dla wyciągów (maksymalnie 3 adresy e-mail).

Dostępne przyciski:



Powrót – powrót do poprzedniego ekranu.
Zapisz – zapisanie zmian

Akcja Dodaj kolejny pozwala użytkownikowi dodać kolejny adres e-mail (akcja wywołuje kolejne pole
umożliwiające wpisanie adresu e-mail).

10.2.2 Wcześniejsza wypłata
Na ekranie wcześniejszej wypłaty Użytkownik ma możliwość zerwania lokaty i przelewu środków na
dowolny rachunek Klienta lub dowolny inny podany przez Użytkownika w formacie NRB. Ważne jest,
aby rachunki wypłaty odsetek i kapitału były w takiej samej walucie jak rachunek źródłowy lokaty.
Wcześniejsza wypłata jest możliwa dla lokat o statusie Czynna.
Wejście do formatki jest możliwe w dwojaki sposób:
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1. Produkty > Lokaty > Lista lokat > akcja Wcześniejsza wypłata.
2. Produkty > Lokaty > Lista lokat > akcja Szczegóły > przycisk Wcześniejsza wypłata.

Wcześniejsza wypłata – ekran bezpośredni

Aby dokonać wcześniejszej wypłaty, Użytkownik wykonuje następujące kroki: Produkty > Lokaty >
Lista lokat > akcja Wcześniejsza wypłata > Dalej lub Produkty > Lokaty > Lista lokat > akcja Szczegóły >
przycisk Wcześniejsza wypłata > Dalej.
Aby zapisać dyspozycję o statusie Wersja robocza, należy nacisnąć przycisk Zapisz. Aby powrócić do
ekranu wyjściowego, z którego został wywołany formularz wcześniejszej wypłaty, należy nacisnąć
przycisk Powrót.
Użytkownik ma możliwość wysłania powiadomienia do wskazanych przez niego osób na adres e-mail,
zaznaczając checkbox przy polu Wyślij e-mail z potwierdzeniem wysłania przelewu.
Oznaczenie checkboxa spowoduje zaprezentowanie pola tekstowego umożliwiającego wpisanie
adresu e-mail, na który ma być wysłane potwierdzenie. Pole z adresem e-mail będzie uzupełnione
domyślnym adresem Użytkownika z możliwością edycji. Przy polu do wprowadzenia adresu email
będzie widoczna akcja Dodaj kolejny.

Checkbox – potwierdzenie wysłania przelewu
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Aby sfinalizować proces zerwania lokaty, należy nacisnąć przycisk Podpisz i wyślij na ekranie
pośrednim. Jeżeli nie zostanie spełniony schemat akceptacji, akcja będzie skutkowała tylko
podpisaniem dyspozycji. Po naciśnięciu przycisku Zapisz nastąpi zapisanie zlecenia w statusie Nowe.
Aby uruchomić proces podpisania dyspozycji lokaty, należy wybrać akcję Podpisz (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).

Wcześniejsza wypłata – ekran pośredni

10.3 Modyfikacja lokaty
Ekran modyfikacji lokaty umożliwia Użytkownikowi edycję wybranych parametrów dla lokat o statusie
Czynna (parametry dostępne w zależności od zdefiniowanego przez bank produktu).
Aby zmodyfikować wybraną lokatę znajdującą się na liście lokat, należy wykonać następujące kroki:
Produkty > Lokaty > Lista lokat > akcja Modyfikuj.
Po wykonaniu powyższych kroków następuje przejście do formularza umożliwiającego edycję danych
wybranej lokaty.
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Modyfikacja lokaty
Po wprowadzeniu zmian Użytkownik naciska przycisk Dalej. Następuje przejście do nieedytowalnego
ekranu pośredniego Modyfikacja lokaty. Aby zapisać dyspozycję modyfikacji lokaty w statusie Wersja
robocza, Użytkownik naciska przycisk Zapisz.

Modyfikacja lokaty – ekran pośredni
Aby podpisać i wysłać dyspozycję modyfikacji lokaty, należy wybrać przycisk Podpisz i wyślij.
Podpisanie dyspozycji następuje poprzez naciśnięcie przycisku Podpisz (podpisanie certyfikatem i
tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji). Zapisanie modyfikacji lokaty w statusie
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Nowa nastąpi, kiedy Użytkownik naciśnie przycisk Zapisz. Powrót do formatki edycji nastąpi poprzez
naciśnięcie przycisku Modyfikuj.

10.4 Nowa lokata
Funkcjonalność założenia nowej lokaty umożliwia użytkownikowi utworzenie nowej lokaty. Nowa
lokata jest tworzona z rachunku o tej samej walucie jak na rachunku źródłowym.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Nowa lokata.
Po uzupełnieniu pól Użytkownik naciska przycisk Dalej. Następuje przejście do ekranu Zatwierdzenie
lokaty. Aby zapisać nowo tworzoną lokatę jako Wersja robocza, należy wybrać Zapisz.
Użytkownik ma możliwość złożenia dyspozycji w trybie on-line jak i offline.
Jeśli system bankowy będzie w stanie offline, użytkownik będzie miał możliwość utworzenia lokat o
parametrach zgodnych z ostatnio pobranymi typami lokat dostępnymi dla danego modulo (firmy), w
kontekście której użytkownik pracuje w systemie bgk24.

Ekran – Nowa lokata
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Dane wyświetlone na ekranie pośrednim Zatwierdzenia lokaty są to wszystkie dane wprowadzone na
ekranie tworzenia nowej lokaty (ekran nie podlega edycji).

Zatwierdzenie lokaty
Powrót na ekran edycyjny, skąd został wywołany formularz, następuje po naciśnięciu przycisku
Modyfikuj. Zapis dyspozycji zatwierdzenia lokaty w statusie Nowa zostanie utworzony po naciśnięciu
przycisku Zapisz. Po naciśnięciu przycisku Podpisz i wyślij przy spełnionych schematach akceptacji
następuje podpisanie i wysłanie dyspozycji. Jeżeli schemat akceptacji nie został spełniony, dyspozycja
zostanie podpisana.
Aby podpisać dyspozycję, Użytkownik naciska przycisk Podpisz (podpisanie certyfikatem i tokenem
zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Naciśnięcie przycisku Modyfikuj powoduje przejście do ekranu tworzenia lokaty będącego w trybie
zmian.

10.5 Grupy lokat
Formatka Grupy lokat umożliwia Użytkownikowi tworzenie, edycję i usunięcie grup lokat. Na ekranie
istnieje możliwość grupowania lokat, dzięki którym używanie funkcjonalności listy lokat będzie bardziej
ergonomiczne i intuicyjne dla użytkownika.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Grupy lokat.
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Lista grup lokat

10.5.1 Modyfikacja grup lokat
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi modyfikację istniejących grup lokat.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Grupy lokat > przycisk
Modyfikuj.
Dzięki możliwości edycji grup lokat Użytkownik może ustalić pozycję wybranej grupy lokaty na liście
bądź ją usunąć (akcja Usuń). Zatwierdzenie edycji następuje poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz
modyfikacje.
Powrót do ekranu Grupy lokat bez zapisania wprowadzonych zmian następuje poprzez naciśnięcie
przycisku Powrót.

Modyfikacja listy grup lokat

10.5.2 Utworzenie nowej grupy lokat
Funkcjonalność umożliwia Użytkownikowi stworzenie nowej grupy lokat.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Grupy lokat > przycisk
Nowa grupa.
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Tworzenie nowej grupy
Po uzupełnieniu pola Nazwa grupy użytkownik naciska przycisk Zapisz grupę. Następuje zapis nowo
utworzonej grupy lokat i powrót do listy grup lokat.
Powrót do ekranu listy grup lokat bez zapisania nowej grupy następuje po naciśnięciu przycisku
Powrót.

10.6 Lista wyciągów
Funkcjonalność pozwala na udostępnianie wyciągów dla lokat w SystemieBE.
Przejście na formatkę Lista wyciągów możliwe w następujący sposób: Produkty > Lokaty > Lista
wyciągów. Na formularzu Użytkownik ma możliwość generowania wyciągów do jednego z dostępnych
formatów. Użytkownik ma możliwość przefiltrowania wyciągów definiując kryteria wyszukiwania.
Przycisk Wyświetl wyświetla listę wyciągów zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania.

Lista wyciągów – Lokaty
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W celu pobrania wyciągu/wyciągów, należy najpierw wybrać Szablon wyciągu w formacie którego
system ma przygotować plik, a następnie użyć przycisku Generuj. Akcja Szczegóły prowadzi do formatki
Szczegóły wyciągu.

Powrót umożliwia przejście na formularz listy wyciągów. Generuj pobiera wyciąg w wybranym
formacie.

10.7 Lista wyciągów do pobrania
Użytkownik ma możliwość pobrania wyciągów wygenerowanych poprzez asynchroniczne generowanie
wyciągów. Pliki gotowe do pobrania dostępne są na formatce Lista wyciągów do pobrania która
znajduje się: Produkty > Lokaty > Lista wyciągów do pobrania
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Lista wyciągów do pobrania
Akcja Pobierz pobiera wygenerowany wyciąg.

142

11 Kredyty
Kredyty to funkcja umożliwiająca wyświetlenie kredytów oraz grup rachunków kredytowych.
Funkcjonalność umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie listy kredytów, wejście w szczegóły, wgląd w
harmonogram spłaty kredytu i możliwość ustalenia spłaty kredytu przed terminem. Formatka pozwala
także na tworzenie grup rachunków kredytowych i ich późniejszą modyfikację.

11.1 Lista kredytów
Lista Kredytów w czytelny sposób przedstawia użytkownikowi udzielone mu kredyty. Formatka
umożliwia pobranie wybranego kredytu do formatu PDF poprzez naciśniecie przycisku Pobierz do PDF
znajdującego się pod każdą listą kredytów i grup kredytów.
Wejście do formatki Listy kredytów jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Kredyty >
Prezentacja listy kredytów.
Wejście do formularza powoduje automatyczne wyszukiwanie według domyślnych kryteriów w sekcji
filtrowania.
Lista kredytów i rachunków kredytowych posiada mechanizm stronicowania, zwijania i rozwijania. Po
wejściu do formularza lista grup kredytowych będzie domyślnie zwinięta.

Lista kredytów
Gdy lista kredytów jest pusta, zostaje wyświetlony komunikat: Brak kredytów wraz z linkami do
wniosków i oferty kredytowej Banku. Listę kredytów oraz grup kredytowych można zapisać do pliku w
formacie PDF za pomocą przycisku Pobierz do PDF.
W formularzu przy wyświetlonych pozycjach na liście znajdują się akcje:



Szczegóły.
Historia.
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11.1.1 Szczegóły kredytu
Funkcjonalność ta umożliwia użytkownikowi wgląd w szczegóły przyznanego mu kredytu.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Kredyty > Prezentacja listy
kredytów > akcja Szczegóły lub Produkty > Kredyty > Prezentacja listy kredytów > przy wybranej pozycji
na liście naciśnięcie pola Nazwa kredytu/Nazwa własna.
Na wyświetlonym formularzu wszystkie pola mają charakter informacyjny, poza polem Numer
rachunku kredytowego – stanowi on link do wyświetlenia historii danego rachunku kredytowego.

Szczegóły kredytu
Na ekranie szczegółów kredytu Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy własnej kredytu poprzez akcję
Zmień nazwę własną znajdującą się przy polu Nazwa własna kredytu.
Po naciśnięciu akcji Zmień nazwę własną następuje włączenie pola edycyjnego. Zmianę tekstu linku
Użytkownik akceptuje poprzez naciśnięcie akcji Zapisz. Gdy dla kredytu nazwa własna była już
wcześniej zdefiniowana, domyślnie zostanie ona zaprezentowana.

144

Zmiana nazwy własnej kredytu
Przypisanie kredytu do innej grupy następuje poprzez naciśnięcie akcji Zmień znajdującej się przy polu
Grupa. Po naciśnięciu akcji Zmień następuje przejście do formatki Przypisanie grup do rachunku, gdzie
Użytkownik wybiera, w jakiej grupie będzie prezentowany rachunek.
Powrót do ekranu listy kredytów następuje poprzez naciśnięcie przycisku Powrót.
Na ekranie szczegółów kredytu widoczne są przyciski:






Powrót – powrót do ekranu z listą kredytów.
Harmonogram spłaty kredytu – przejście do ekranu z harmonogramem spłaty kredytu.
Spłać kredyt – przejście do ekranu spłaty kredytu.
Wyślij wiadomość – przejście do ekranu Nowa wiadomość w module komunikacji.
Zapisz do PDF – zapisanie formularza do pliku w formacie PDF.

Wyciągi
Akcja Modyfikuj przenosi Użytkownika do formularza modyfikacji parametrów wyciągu. Formatka
pozwala na modyfikację adresu e-mail dla wyciągów (maksymalnie 3 adresy e-mail).

Dostępne przyciski:



Powrót – powrót do poprzedniego ekranu.
Zapisz – zapisanie zmian

11.1.2 Harmonogram spłaty kredytu
Na ekranie Harmonogram spłaty kredytu Użytkownik ma zaprezentowane przyszłe raty spłacanego
kredytu. Wejście do formularza Harmonogram spłaty kredytu jest możliwe w następujący sposób:
Produkty > Kredyty > Prezentacja listy kredytów > akcja Szczegóły > przycisk Harmonogram spłaty
kredytu.
Formatka umożliwia w przystępny sposób pobranie harmonogramu do formatu PDF poprzez
naciśniecie przycisku Pobierz do PDF.
Na pobranym wydruku oprócz danych z tabeli harmonogramu spłaty kredytu będą prezentowane
informacje:






Nazwa Klienta
Numer rachunku
Oprocentowanie
Ilość rat
Numer umowy.
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Harmonogram spłaty kredytu
Pod listą rat widnieje komunikat: Tabela zawiera prognozowane wysokości rat na podstawie bieżącego
oprocentowania.
Przycisk Powrót powoduje przejście do formularza Szczegóły kredytu, z którego nastąpiło wejście do
Harmonogramu spłaty kredytu.
Na ekranie widoczne są przyciski:



Pobierz do PDF – zapis do pliku w formacie PDF.
Powrót – powrót do ekranu szczegółów kredytu.

11.1.3 Spłata kredytu
Funkcjonalność w dogodny sposób umożliwia Użytkownikowi spłatę kredytu przed terminem (np. raty,
kapitału, całkowitej kwoty z możliwością wskazania przez klienta, jaka część środków przeznaczona ma
być na odsetki, a jaka na kapitał). Spłata kredytu jest wykonywana z rachunku Klienta na zasadzie
przelewu wewnętrznego na rachunek kredytu.
Wejście do formatki Spłata kredytu jest możliwa w następujący sposób: Produkty > Kredyty >
Prezentacja listy kredytów > akcja Szczegóły > przycisk Spłać kredyt.
Użytkownik ma możliwość spłaty kredytu w walucie rachunku źródłowego, nawet jeśli kredyt był brany
w innej walucie.
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Spłata kredytu – ekran edycji
Na ekranie widoczne są przyciski:



Powrót – powrót do ekranu Szczegóły kredytu.
Dalej – przejście do ekranu pośredniego wcześniejszej spłaty kredytu.

Spłata kredytu – ekran pośredni
Na ekranie pośrednim wymienione są wszystkie pola w trybie nieedycyjnym.
Po naciśnięciu przycisku Podpisz/Podpisz i wyślij następuje uruchomienie mechanizmu autoryzacji
procesu wcześniejszej spłaty kredytu narzędziem autoryzacyjnym (podpisanie certyfikatem i tokenem
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zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji). Aby powrócić na ekran znajdujący się w trybie
edycji, użytkownik musi nacisnąć przycisk Modyfikuj. Zapis spłaty kredytu w wersji roboczej następuje
poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz.

11.2 Grupy rachunków kredytowych
Formatka umożliwia użytkownikowi tworzenie, edycję i usunięcie grup rachunków kredytowych.
Praktyczną stroną tej funkcjonalności jest możliwość grupowania rachunków kredytowych, co jest
ergonomiczne i intuicyjne dla użytkownika.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Kredyty > Grupy rachunków
kredytowych.
Na formatce dostępne są przyciski:




Modyfikuj – modyfikacja grupy wybranego rachunku kredytowego.
Powrót – powrót do Listy kredytów.
Nowa grupa – utworzenie nowej grupy rachunku kredytowego.

Lista grup rachunków kredytowych

11.2.1 Modyfikacja grup rachunków kredytowych
Dzięki możliwości edycji grup rachunków kredytowych Użytkownik może ustalić pozycję wybranej
grupy rachunku kredytowego na liście bądź ją usunąć (akcja Usuń). Zatwierdzenie edycji następuje
poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Kredyty > Grupy rachunków
kredytowych > przycisk Modyfikuj.
Powrót do ekranu listy grup rachunków kredytowych bez zapisania wprowadzanych zmian następuje
poprzez naciśnięcie przycisku Powrót.
Przyciski dostępne na ekranie:



Zapisz – zapisanie zmian.
Powrót – powrót do listy grup rachunków kredytowych.
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Lista grup rachunków kredytowych – modyfikacje

11.2.2 Utworzenie nowej grupy rachunków kredytowych
Utworzenie nowej grupy służy usprawnieniu pracy w aplikacji. Użytkownik ma możliwość prostego
pogrupowania rachunków kredytowych wg własnych kryteriów.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Kredyty > Grupy rachunków
kredytowych > przycisk Nowa grupa.

Definiowanie grupy rachunków kredytowych
Po uzupełnieniu pola Nazwa grupy użytkownik naciska przycisk Zapisz. Następuje zapis nowo
utworzonej grupy rachunków kredytowych i powrót do ekranu Lista grup rachunków kredytowych.
Powrót do ekranu z listą grup rachunków kredytowych bez zapisania nowej grupy następuje po
naciśnięciu przycisku Powrót.
Przyciski występujące na ekranie pośrednim:



Powrót
Zapisz.

11.3 Lista wyciągów
Funkcjonalność pozwala na udostępnianie wyciągów dla kredytów w SystemieBE.
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Przejście na formatkę Lista wyciągów możliwe w następujący sposób: Produkty > Kredyty > Lista
wyciągów. Na formularzu Użytkownik ma możliwość przeglądania wyciągów dostępnych do pobrania.
Użytkownik ma możliwość przefiltrowania wyciągów definiując kryteria wyszukiwania. Przycisk
Wyświetl wyświetla listę wyciągów zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania

Pobierz wyzwala akcje pobierania zaznaczonego wyciągu/wyciągów. Kliknięcie bezpośrednio w nazwę
exportu (pod etykietą Wyciąg) powoduje pobranie danego pliku bez zaznaczania go oraz z pominięciem
przycisku Pobierz.

11.4 Lista wyciągów do pobrania
Użytkownik ma możliwość pobrania wyciągów wygenerowanych poprzez asynchroniczne generowanie
wyciągów. Pliki gotowe do pobrania dostępne są na formatce Lista wyciągów do pobrania która
znajduje się: Produkty > Kredyty > Lista wyciągów do pobrania
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Akcja Pobierz pobiera wygenerowany wyciąg.
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12 Zlecenia stałe
Na ekranie zleceń stałych Użytkownik ma możliwość: utworzenia zlecenia stałego, przeglądania listy,
wglądu w szczegóły zlecenia stałego, jego modyfikacji, odwołania i wglądu w jego historię. Praktyczną
stroną funkcjonalności jest także możliwość utworzenia nowego zlecenia stałego – nie tylko poprzez
odpowiednią zakładkę, ale także podczas wykonywania tradycyjnego przelewu, co znacznie ułatwia
pracę w systemie.

12.1 Lista zleceń stałych
Na ekranie użytkownik ma możliwość przejrzenia listy zleceń stałych i poprzez odpowiednią akcję
wejścia
w
szczegóły
wybranego
zlecenia
stałego.
Istnieje
także
sposobność
zablokowania/odblokowania realizacji jednego bądź kilku zleceń jednocześnie, a także możliwość
filtrowania zleceń po ich danych.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Zlecenia stałe > Lista zleceń
stałych.
Po wykonaniu powyższych kroków zostanie wyświetlony ekran z filtrem wyszukiwania zleceń stałych.
Pole Nazwa firmy występuje tylko podczas pracy użytkownika. Pole Numer rachunku odbiorcy/Numer
rachunku źródłowego pozwala na wyszukiwanie po numerze rachunku. Pole Tytuł płatności pozwala
na wprowadzanie tytułu płatności, po którym będą wyszukiwane zlecenia. Po uzupełnieniu danego
pola użytkownik naciska przycisk Wyświetl.
Zostaje wyświetlona Lista zleceń stałych zgodna z kryteriami wybranymi przez użytkownika. Wybranie
z listy pola Nazwa odbiorcy/Numer rachunku odbiorcy/Tytuł płatności na wybranym zleceniu
powoduje przejście użytkownika do formatki Szczegóły zlecenia stałego. Naciśnięcie pola Typ
zlecenia/Status na wybranym zleceniu powoduje przejście użytkownika do formatki Historia zlecenia.
Nagłówki tabeli w liście zleceń stałych są odnośnikami zmieniającymi kryterium i sposób sortowania
(malejąco/rosnąco). Lista jest stronicowana.
Na liście zleceń stałych użytkownik ma możliwość wyświetlenia zleceń stałych o statusie:







Aktywne – zlecenia aktywne.
Usunięte – zlecenia usunięte przez Użytkownika.
Odrzucone – zlecenia odrzucone.
Oczekujące na realizację – zlecenia, które oczekują na realizację.
Zablokowane – zlecenia, które jest zablokowane przez użytkownika.
Zakończone – zlecenie stałe, które zostało zakończone.

Zablokowanie/Odblokowanie wybranego zlecenia z listy zleceń stałych następuje poprzez zaznaczenie
checkboxa przy wybranym zleceniu stałym i naciśnięciu przycisku Zablokuj/Odblokuj znajdującego się
pod listą zleceń stałych. Pod listą zleceń stałych znajduje się przycisk Drukuj, który umożliwia wydruk
listy.
Przy każdej pozycji na liście znajdują się akcje Szczegóły, Modyfikuj oraz Usuń.
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12.2 Zlecenia stałe w trakcie akceptacji
Na tym ekranie użytkownik ma możliwość przejrzenia listy zleceń stałych w trakcie akceptacji i –
poprzez odpowiednią akcję – możliwość wejścia w szczegóły wybranego zlecenia stałego w trakcie
akceptacji. Istnieje także sposobność zablokowania/odblokowania realizacji jednego bądź kilku zleceń
stałych w trakcie akceptacji jednocześnie, a także możliwość filtrowania ich na ekranie wg danych.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Zlecenia stałe > Zlecenia stałe w
trakcie akceptacji.
Na ekranie z wyświetlonym filtrem Użytkownik uzupełnia pola wyszukiwania wybranymi przez siebie
kryteriami. Pole Nazwa firmy występuje tylko podczas pracy Użytkownika w kontekście holdingu. Pole
Numer rachunku odbiorcy/Numer rachunku źródłowego pozwala na wyszukiwanie po numerze
rachunku. Pole Tytuł płatności pozwala na wprowadzenie tytułu płatności, wg którego będą
wyszukiwane zlecenia.
Po uzupełnieniu pól użytkownik naciska przycisk Wyświetl, alby wyświetlić listę zleceń stałych w trakcie
akceptacji.
Na liście widoczne są zlecenia o statusie:



Wersja robocza
Nowe
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W trakcie akceptacji
Zaakceptowane.

Nagłówki tabeli w liście zleceń stałych są odnośnikami zmieniającymi kryterium i sposób sortowania
(malejąco/rosnąco). Lista jest stronicowana.
Wybranie z listy pola Nazwa odbiorcy/Numer rachunku odbiorcy/ Tytuł płatności na wybranym
zleceniu w trakcie akceptacji powoduje przejście Użytkownika do formatki ze szczegółami zlecenia.
Wybranie z listy pola Typ zlecenia/Status na danym zleceniu powoduje przejście Użytkownika do
formatki Historia zlecenia.
Przy każdej pozycji na liście znajdują się akcje Szczegóły, Modyfikuj oraz Usuń. Jeśli Użytkownik
wybierze akcję Szczegóły dla zlecenia o statusie Wersja robocza, zostanie przeniesiony do formatki
modyfikacji takiego zlecenia.
Przyciski znajdujące się pod listą:





Podpisz – akcja umożliwia podpisywanie zleceń (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało
opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Podpisz i wyślij – akcja skutkuje podpisaniem i wysłaniem zleceń, których schemat akceptacji
został spełniony.
Wyślij – akcja skutkuje wysłaniem zleceń, których schemat akceptacji został spełniony.
Drukuj – akcja skutkuje wydrukiem listy zleceń stałych w trakcie akceptacji.
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12.2.1 Szczegóły zlecenia stałego. Szczegóły zlecenia
stałego w trakcie akceptacji
Funkcjonalność szczegółów zlecenia stałego bądź szczegółów zlecenia stałego w trakcie akceptacji
pozwala użytkownikowi mieć wgląd w szczegółowe dane wskazanego zlecenia. Na ekranie szczegółów
użytkownik ma możliwość usunięcia zlecenia, modyfikacji bądź jego podpisania/podpisania i wysłania.
Wejście do formatki Szczegóły zlecenia jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Zlecenia stałe >
Lista zleceń stałych/Zlecenia stałe w trakcie akceptacji > akcja Szczegóły lub Płatności > Zlecenia stałe >
Lista zleceń stałych/Zlecenia stałe w trakcie akceptacji > naciśnięcie na liście na pole Nazwa
odbiorcy/Numer rachunku odbiorcy/ Tytuł płatności.
Powrót na Listę zleceń stałych/Listę zleceń stałych w trakcie akceptacji następuje po naciśnięciu
przycisku Powrót.
Aby usunąć zlecenie stałe, należy nacisnąć przycisk Usuń. Zlecenia o statusie Aktywne
przekierowywane są do formularza Odwołanie zlecenia stałego, natomiast zlecenia o statusie Nowe
usuwane są z listy. Dla zleceń o statusie W trakcie akceptacji lub Zaakceptowane następuje usunięcie
zlecenia stałego. Usunięcie jest autoryzowane.
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Aby przejść do ekranu edycji zlecenia stałego, należy nacisnąć przycisk Modyfikuj.
W przypadku zleceń o statusie Odrzucone bądź Usunięte w formularzu pojawia się pole Powód
odrzucenia. W polu będą prezentowane odpowiednie komunikaty związane z odrzuceniem bądź
usunięciem zlecenia.
Aby podpisać zlecenia stałe, należy nacisnąć przycisk Podpisz. Akcja umożliwia Użytkownikowi
wykonanie autoryzacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja
transakcji). Przycisk wyświetla się dla zleceń w statusie:



Nowe
W trakcie akceptacji.

Aby podpisać i wysłać zlecenie stałe należy nacisnąć przycisk Podpisz i wyślij – wyświetlane dla zleceń
o statusie:




Nowe
W trakcie akceptacji
Zaakceptowane.

Aby wysłać zlecenie stałe, należy nacisnąć przycisk Wyślij. Akcja widoczna dla zleceń o statusie:


Zaakceptowane.

Przekierowanie do formularza Historii zlecenia następuje poprzez naciśnięcie przycisku Historia
zlecenia.
Na ekranie widoczne są przyciski:









Powrót.
Historia zlecenia.
Podpisz i wyślij – wyświetlane tylko dla zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji oraz
Zaakceptowane.
Podpisz – wyświetlane tylko dla zleceń o statusie Nowe lub W trakcie akceptacji (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Wyślij – akcja dostępna tylko dla zleceń o statusie Zaakceptowane.
Usuń – dla zleceń o statusie:
 Aktywne – przenosi do formatki odwołania zlecenia stałego.
 Nowe, Wersja robocza – zlecenie jest usuwane z listy zleceń.
 W trakcie akceptacji lub Zaakceptowane – usunięcie wymaga autoryzacji przez osobę,
która posiada prawo rachunkowe do podpisywania).
Modyfikuj – Akcja dostępna dla zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji,
Zaakceptowane.
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12.2.2 Historia zlecenia stałego
Na tym ekranie użytkownik ma możliwość wglądu w przegląd historii realizacji zleceń wykonanych
przez siebie. Zlecenia przedstawione są w formularzu w postaci listy, na której odnotowano wszystkie
akcje wykonywane w odniesieniu do zlecenia.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Zlecenia stałe > Lista zleceń
stałych > akcja Szczegóły > przycisk Historia zlecenia lub Płatności > Zlecenia stałe > Lista zleceń
stałych/Zlecenia stałe w trakcie akceptacji > link Typ zlecenia/Status.
Aby powrócić do ekranu Szczegóły zlecenia stałego, należy nacisnąć przycisk Powrót.
Pole Opis akcji prezentuje następujące opisy dla możliwych wykonanych akcji dla zlecenia:



Użytkownik – Login użytkownika podpisał zlecenie.
Status dla zlecenia: Numer zlecenia uległ zmianie ze statusu: [Nazwa statusu przed
zmianą] na status [Nazwa statusu po zmianie] w dniu [Data].
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12.2.3 Modyfikacja zlecenia stałego
Ekran modyfikacji zlecenia stałego umożliwia Użytkownikowi edycję wybranych parametrów dla zleceń
stałych.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Zlecenia stałe > Lista zleceń
stałych > akcja Szczegóły > przycisk Modyfikuj lub Płatności > Zlecenia stałe > Lista zleceń
stałych/Zlecenia stałe w trakcie akceptacji > akcja Modyfikuj.
Modyfikacja zlecenia stałego jest dopuszczalna tylko w sytuacji, gdy aktualnie nie ma powiązanych
zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji lub Zaakceptowane.
Modyfikacja zlecenia stałego polega na odwołaniu danego zlecenia i utworzeniu nowego zlecenia w
oparciu o informacje z modyfikowanego zlecenia. Operacja jest wykonywana sekwencyjnie – w
pierwszej kolejności zostaje wyświetlony ekran z możliwością edycji danych. Aby przejść do ekranu
pośredniego, gdzie wyświetlone są statyczne dane po modyfikacji, należy nacisnąć przycisk Dalej.
Po naciśnięciu przycisku Powrót na ekranie edycji nastąpi powrót do Listy zleceń stałych/Listy zleceń
stałych w trakcie akceptacji. Aby zapisać wersję roboczą modyfikowanego formularza, Użytkownik
naciska przycisk Zapisz wersję roboczą na ekranie edycyjnym.
Na ekranie pośrednim dostępne są przyciski:






Modyfikuj – po naciśnięciu przycisku operacja zostanie przerwana i zostanie wyświetlona
formatka modyfikacji zlecenia stałego z możliwością poprawy danych.
Zapisz – zapisuje formularz w wersji roboczej.
Podpisz – akcja widoczna dla zleceń o statusie Nowe oraz W trakcie akceptacji (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Podpisz i wyślij – przycisk dostępny dla zleceń o statusie Nowe oraz W trakcie akceptacji.
Drukuj – powoduje wydruk zawartości ekranu pośredniego.
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Modyfikacja zlecenia stałego – ekran edycji

159

Modyfikacja zlecenia stałego – ekran pośredni

12.2.4 Odwołanie zlecenia stałego
Dzięki tej funkcjonalności Użytkownik w prosty i przystępny sposób może odwołać zlecenie stałe i je
usunąć.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Zlecenia stałe > Lista zleceń
stałych > akcja Szczegóły > przycisk Usuń.
Naciśnięcie przycisku Usuń na ekranie szczegółów zlecenia powoduje przejście do ekranu szczegółów
zlecenia stałego. Aby zatwierdzić odwołanie zlecenia stałego, Użytkownik naciska przycisk Podpisz
(podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
1. Płatności > Zlecenia stałe > Lista zleceń stałych/Zlecenia stałe w trakcie akceptacji > akcja
Usuń. Naciśnięcie akcji Usuń powoduje wyświetlenie komunikatu: Czy chcesz usunąć
zlecenie? Z opcjami Usuń/Anuluj. Naciśnięcie pozycji Usuń powoduje przejście do ekranu
szczegółów zlecenia. Aby zatwierdzić odwołanie zlecenia stałego, Użytkownik naciska
przycisk Podpisz (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja
transakcji).
Odwołanie zlecenia stałego jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy aktualnie nie ma powiązanych
zleceń o statusie: Nowe, W trakcie akceptacji lub Zaakceptowane. Można odwołać zlecenia w statusie
Aktywne.
Rezygnacja z odwołania zlecenia stałego i powrót do ekranu, z którego nastąpiło wywołanie polecenia
następuje poprzez naciśnięcie przycisku Powrót.
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12.3 Nowe zlecenie stałe
Na tym ekranie użytkownik w prosty i szybki sposób może utworzyć zlecenia stałe, a także w szybki
sposób zdefiniuje kontrahenta bądź szablon płatności jak przy przelewie.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Zlecenia stałe > Nowe zlecenie
stałe.
Po przejściu powyższych kroków zostanie wyświetlony ekran, na którym znajduje się formularz do
tworzenia nowego zlecenia stałego. W polu Typ zlecenia użytkownik ma do wyboru opcje: Przelew
krajowy bądź Przelew wewnętrzny. Użytkownik uzupełnia pola według danego typu przelewu, który
wybrał i naciska przycisk Dalej. Następuje przejście do ekranu pośredniego tworzenia nowego zlecenia
stałego. Wszystkie dane na ekranie pośrednim mają charakter statyczny.
Powrót do ekranu Lista zleceń stałych następuje poprzez naciśnięcie przycisku Powrót.
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Po naciśnięciu przycisku Modyfikuj następuje przejście do ekranu tworzenia nowego zlecenia stałego
z możliwością edycji danych.
Po naciśnięciu przycisku Zapisz następuje przejście do ekranu Lista zleceń stałych i zostaje wyświetlony
komunikat: Utworzono nowe zlecenie stałe. W przypadku gdy schemat akceptacji nie został spełniony,
zlecenie jest dodawane do listy zleceń stałych ze statusem W trakcie akceptacji.
Po naciśnięciu przycisku Zapisz następuje zapisanie na liście tworzonego zlecenia stałego o statusie
Wersja robocza.
Aby podpisać i wysłać zlecenie, użytkownik naciska przycisk Podpisz i wyślij. Aby wysłać zlecenie,
Użytkownik naciska przycisk Wyślij.
Wydruk ekranu pośredniego realizowanego przez standardowy mechanizm przeglądarki zostanie
uruchomiony po naciśnięciu przez użytkownika przycisku Drukuj.

Na ekranie pośrednim znajdują się przyciski:







Modyfikuj.
Zapisz.
Podpisz – akcja widoczna dla zleceń o statusie Nowe i W trakcie akceptacji (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Podpisz i wyślij – akcja widoczna dla zleceń o statusie: Nowe i W trakcie akceptacji.
Wyślij.
Drukuj.

12.4 Tworzenie zlecenia stałego podczas wykonywania przelewu
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Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość zdefiniowania zlecenia stałego podczas
wykonywania tradycyjnego przelewu. Wykonując przelew krajowy bądź przelew wewnętrzny, można
zdefiniować je jako zlecenie stałe:
Przelewy > Nowy przelew krajowy/Nowy przelew wewnętrzny
W tym celu podczas wykonywania przelewu w formularzu należy zaznaczyć pole Zlecenie stałe. Po jego
oznaczeniu zostanie zaprezentowana sekcja Harmonogram realizacji zlecenia umożliwiająca
wprowadzenie danych dla zlecenia stałego. Sekcja zawiera pola dedykowane dla tworzenia zleceń
stałych.
Na ekranie tworzenia przelewu Użytkownik nie będzie miał możliwości zapisania kontrahenta,
oznaczenia kontrahenta prywatnego oraz wysłania potwierdzenia na adres e-mail.

Sekcja tworzenia zlecenia stałego – Harmonogram realizacji zlecenia

Na ekranie pośrednim tworzenia przelewu została dodana sekcja Harmonogram realizacji zlecenia.
Dane w sekcji są statyczne.

Harmonogram realizacji zlecenia – ekran pośredni
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13 SIMP
Funkcjonalność modułu SIMP pozwala na identyfikowanie płatności dokonywanych na rzecz Klientów
przez ich kontrahentów. Jednoznaczna identyfikacja kontrahenta zapewniona jest przez system
wirtualnych numerów rachunków. Każdemu kontrahentowi przypisany zostaje numer rachunku
wirtualnego, na który kieruje swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności.

13.1 Historia operacji SIMP
Historia operacji SIMP umożliwia przeglądanie wszystkich płatności masowych przychodzących przez
rachunki wirtualne.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP > Historia operacji SIMP.
Ekran Historia operacji SIMP podzielony jest na 3 sekcje:




Sekcję filtrów – określanie, jakie transakcje mają być wyświetlone.
Sekcję podsumowania – podsumowanie wyświetlonych transakcji.
Sekcję transakcji – lista znalezionych transakcji.

Historia operacji SIMP
Pola Firma i Adres w sekcji filtrów widoczne są podczas pracy Użytkownika w kontekście holdingu.
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Pole Data księgowania w sekcji filtrów jest polem wymagalnym. W przypadku wpisania Daty
księgowania od<do i Kwota od>do zostaną wyszukane transakcje spełniające zadane kryteria. Na
formatce widoczne są przyciski:




Synchronizuj – powoduje dodatkową synchronizację danych wyłącznie dla kodów SIMP
podpiętych już wcześniej do rachunków firmy, do których użytkownik ma dostęp. Po
wybraniu przycisku na formatce pojawi się komunikat: Rozpoczęto synchronizację danych.
Eksportuj – naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie formatki Eksport – umożliwia
wyeksportowanie historii operacji SIMP.

13.2 Przegląd kontrahentów
Funkcjonalność przeglądu kontrahentów pozwala na przefiltrowanie listy kontrahentów i wyświetlenie
tych, którzy wpłacają pieniądze na rachunki wirtualne firmy.
Wejście na ekran Przegląd kontrahentów jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP >
Przegląd kontrahentów.
Użytkownik uzupełnia w filtrze kryteria wyszukiwania, a następnie naciska przycisk Pokaż. Następuje
wyświetlenie listy kontrahentów.
Wyświetloną listę kontrahentów można sortować poprzez naciśnięcie nagłówka kolumny.
Aby przejść do ekranu Szczegóły kontrahenta, użytkownik naciska pole Identyfikator kontrahenta.
Aby przejść do Historii operacji SIMP dla wybranego rachunku wirtualnego, Użytkownik naciska pole
z numerem rachunku wirtualnego na wyświetlonej liście kontrahentów.
Na ekranie Historii operacji SIMP użytkownik ma wypełnione następujące pola w sekcji kryteriów
wyszukiwania:





Firma
Maska
Identyfikator kontrahenta
Numer rachunku wirtualnego.

Pola Firma i Adres występują tylko podczas pracy użytkownika w kontekście holdingu.
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Ekran – Przegląd kontrahentów

13.3 Szczegóły kontrahenta
Funkcjonalność ekranu, na którym są zawarte szczegóły kontrahenta, pozwala użytkownikowi mieć
wgląd w dane szczegółowe wybranego z listy kontrahenta.
Wejście w Szczegóły kontrahenta jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP > Przegląd
kontrahentów > Identyfikator kontrahenta.

Szczegóły kontrahenta
Z poziomu ekranu Szczegóły kontrahenta Użytkownik znajduje przyciski:


Pokaż transakcje – przechodzi do ekranu Historia operacji SIMP, gdzie wypełnione zostaną
pola:
 Firma – pole występuje w kontekście pracy Użytkownika w holdingu.
 Maska.
 Identyfikator kontrahenta.
 Numer rachunku wirtualnego.

Użytkownik określa pozostałe parametry (kwoty, daty itp.) i naciska przycisk Pokaż.





Usuń – po naciśnięciu przycisku następuje wyświetlenie komunikatu: Czy na pewno chcesz
usunąć kontrahenta? Jeśli użytkownik wybierze OK – kontrahent zostanie usunięty, jeśli
wybierze Anuluj – komunikat zostanie zamknięty; nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.
Wyślij wiadomość – następuje przejście do ekranu tworzenia nowej wiadomości, gdzie
dyspozycja jest zapisana jako załącznik tworzonej wiadomości.
Modyfikuj – uruchamia ekran modyfikacji kontrahenta. Po edycji danych i naciśnięciu na
przycisk Dalej następuje przejście do ekranu pośredniego modyfikacji kontrahenta. Aby
zatwierdzić edycję, należy nacisnąć przycisk Zapisz.
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Modyfikacja kontrahenta

Modyfikacja kontrahenta – ekran pośredni

13.4 Przegląd transakcji
Funkcjonalność formatki pozwala na wyświetlenie transakcji, jakie wykonał użytkownik na wybranym
rachunku wirtualnym.
Wejście w przegląd transakcji jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP > Przegląd
kontrahentów > naciśnięcie na pole w tabeli Identyfikator kontrahenta > Szczegóły kontrahenta >
przycisk Pokaż transakcje.
Dla usługi SIMP przegląd transakcji SIMP zdefiniowany jest na formatce Historii operacji SIMP
Na formatce w sekcji filtra uzupełnione zostają dane:
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Firma – pole występuje w kontekście pracy użytkownika w holdingu.
Maska.
Identyfikator kontrahenta.
Numer rachunku wirtualnego.

Historia operacji SIMP – formatka z uzupełnionymi automatycznie danymi

13.1 Nowy kontrahent
Na tym ekranie użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego kontrahenta.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP > Nowy kontrahent.
Po wykonaniu powyższych kroków zostaje wyświetlony formularz, gdzie użytkownik uzupełnia dane:



Firma
Adres.

Pola Firma i Adres będą widoczne jedynie podczas pracy Użytkownika w kontekście holdingu. Pole
Adres zostanie automatycznie uzupełnione danymi firmy.



Maska
Identyfikator kontrahenta.

Po uzupełnieniu pól Maska i Identyfikator kontrahenta (12 cyfr) pole Numer rachunku wirtualnego
zostanie wygenerowane automatycznie. Po naciśnięciu przycisku Dalej następuje wyświetlenie ekranu
pośredniego. Użytkownik naciska przycisk Zapisz w formatce pośredniej. Następuje wyświetlenie
komunikatu Operacja zakończona powodzeniem i przejście do ekranu Przegląd kontrahentów.

169

Nowy kontrahent

Nowy kontrahent – ekran pośredni

13.2 Szczegóły operacji SIMP
Funkcjonalność Szczegółów operacji SIMP pozwala na wyświetlenie szczegółów wskazanej przez
Użytkownika transakcji SIMP oraz danych kontrahenta.
Przejście do ekranu szczegółów operacji SIMP jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP >
Przegląd kontrahentów > w wyświetlonej tabeli naciśnięcie na pole Identyfikator kontrahenta >
Szczegóły kontrahenta > Przycisk Pokaż transakcję > W wyświetlonej tabeli naciśnięcie na pole
Identyfikator kontrahenta lub Kwota lub Płatności > SIMP > Historia operacji SIMP > W wyświetlonej
tabeli naciśnięcie na pole Identyfikator kontrahenta lub Kwota.
Wartości na wyświetlonym ekranie są statyczne, bez możliwości edycji:


Nadawca płatności
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Rachunek główny
Maska
Identyfikator kontrahenta
Rachunek wirtualny
Tytuł operacji
Kwota operacji
Waluta operacji
Data księgowania
Data płatności
Id transakcji
Numer dokumentu.

Aby powrócić do ekranu, z którego nastąpiło wejście w szczegóły transakcji SIMP, użytkownik naciska
przycisk Powrót.
Wydruk danych jest możliwy poprzez naciśnięcie przycisku Drukuj. Drukowanie odbywa się za pomocą
standardowego systemu w przeglądarce.

Szczegóły operacji SIMP

13.3 Eksport historii operacji SIMP
Na tym ekranie Użytkownik ma możliwość wyszukiwania i filtrowania listy operacji w historii operacji
SIMP wg ich danych. Funkcjonalność formatki pozwala także na drukowanie i eksport listy operacji do
pliku w ustalonych formatach.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP > Przegląd kontrahentów >
naciśnięcie w tabeli pola Numer rachunku wirtualnego > przycisk Eksportuj.
Po naciśnięciu przycisku Eksportuj znajdującego się pod listą Historii operacji SIMP następuje przejście
do formatki Eksport, gdzie po wyborze typu formatu szablonu w polu Nazwa szablonu wartości:
Historia operacji SIMP – PDF
Historia operacji SIMP – XML
Historia operacji SIMP – TXT
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Historia operacji SIMP – CSV
i naciśnięciu przycisku Dalej następuje przejście do ekranu bezpośredniego eksportu. Po uzupełnieniu
pól i naciśnięciu przycisku Eksportuj zostaje wyświetlony komunikat Dane zostały wyeksportowane.
Następuje pobranie wyeksportowanego pliku w określonym wcześniej formacie.
Na formatce będzie wybrany domyślnie typ szablonu na Historia operacji SIMP, a pole będzie wybrane
i zablokowane do edycji.
Nazwa firmy jest automatycznie uzupełniona zgodnie z wybranym kontekstem pracy:1



Jeśli kontekstem pracy będzie holding, w polu będzie prezentowana wartość wybierz.
Jeśli użytkownik pracuje w kontekście firmy, pole będzie wypełnione nazwą firmy z kontekstu
(zablokowane do edycji).

Na ekranie będzie dostępne pole Maska umożliwiające wybranie maski SIMP.

Eksport historii operacji SIMP – wybór formatu pliku
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Eksport historii operacji SIMP – eksport pliku

13.4 Import kontrahentów
Funkcjonalność formatki pozwala na zaimportowanie większej ilości kontrahentów z plików do
systemu.Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP > Import
kontrahentów.
Na ekranie będzie wybrany domyślnie typ szablonu na Import kontrahentów.
Wybór pliku z kontrahentami następuje poprzez naciśnięcie przez Użytkownika przycisku Przeglądaj.
Zostaje otwarte standardowe okno w przeglądarce do wyboru plików.
Użytkownik w działający ramach firmy będzie miał możliwość wybrania maski, dla której mają zostać
pobrane w pliku identyfikatory. Jeśli pole identyfikator kontrahenta przyjmuje mniej niż 12 znaków,
wtedy identyfikator będzie uzupełniany zerami wiodącymi przy tworzeniu rachunku.
Po naciśnięciu przycisku Importuj zostaje wyświetlona formatka Rezultat importu, na której znajdują
się wyświetlone pola:









Typ szablonu
Nazwa szablonu
Nazwa pliku
Maska
Ilość rekordów w pliku
Ilość rekordów poprawnych
Ilość duplikatów
Ilość rekordów błędnych.

Wartości przypisane polom mają charakter statyczny.
Przy polu Ilość rekordów błędnych znajduje się akcja: Pokaż błędne. Po jej naciśnięciu zostaje
wyświetlona tabela z błędnymi wartościami importowanego pliku.
Pod wyświetloną listą znajdują się przyciski:


Zapisz raport o błędach – zapis raportu o błędach.
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Drukuj listę błędnych – następuje wydruk raportu obsługiwany przez standardowy
mechanizm przeglądarki.
Powrót – następuje powrót do ekranu importu.

Import kontrahentów – wybór pliku

Rezultat importu plików

13.5 Eksport kontrahentów
Na tym ekranie użytkownik ma możliwość wyeksportowania listy kontrahentów do wskazanego przez
siebie formatu. Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > SIMP > Eksport
kontrahentów.
Na formatce wybrany jest domyślnie typ szablonu na Eksport kontrahentów SIMP. Pole jest
zablokowane do edycji.
Nazwa firmy jest automatycznie uzupełniona zgodnie z wybranym kontekstem pracy:
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Jeśli kontekstem pracy jest holding, w polu będzie prezentowana wartość wybierz.
Jeśli użytkownik pracuje w kontekście firmy, w polu będą dane firmy z kontekstu
(zablokowane do edycji).

Użytkownik w polu Nazwa szablonu wybiera format pliku, do jakiego zostanie wyeksportowana lista
kontrahentów. Pole Nazwa szablonu przyjmuje wartości:




Eksport kontrahentów SIMP – CSV
Eksport kontrahentów SIMP – XML
Eksport kontrahentów SIMP – TXT.

Po wyborze typu szablonu eksportu i naciśnięciu przycisku Dalej następuje przejście do ekranu Eksport.
Na wyświetlonym formularzu Użytkownik w polu Maska wybiera rodzaj maski, a następnie naciska
przycisk Eksportuj. Zostaje wyświetlony komunikat: Eksport danych jest w trakcie realizacji. System
poinformuje komunikatem o zakończeniu eksportu i dane będzie można pobrać w zakładce Pliki do
pobrania.
Aby pobrać wyeksportowany plik, należy nacisnąć wybrać z menu następujące pozycje: Płatności >
Eksport danych > Pliki do pobrania.
Po wejściu do formatki Pliki do pobrania zostaje wyświetlona tabela z plikami do pobrania w
określonym wcześniej formacie. Przy każdej pozycji na liście znajduje się akcja Pobierz. Po jej
naciśnięciu zostaje uruchomiony standardowy mechanizm przeglądarki do pobierania plików.

Eksport kontrahentów – wybór nazwy szablonu
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Eksport kontrahentów – eksport
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14 Produkty skarbowe

14.1 Lista produktów skarbowych
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi dostęp do czytelnej listy produktów skarbowych oraz daje
możliwość wykonania akcji dostępnych na ekranie (np. zapisanie listy do pliku).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty skarbowe > Lista produktów.

Lista produktów skarbowych
Na ekranie w polu Klasa produktów możliwe jest wybranie następujących wartości:


Produkty inwestycyjne

W ramach każdej klasy produktów można wyodrębnić typy produktów – po wybraniu wartości w polu
Klasa produktów opcje z pola Typ produktu zostaną odpowiednio zawężone:


dla klasy Produkty inwestycyjne: Lokaty negocjowane, Bony skarbowe, Obligacje skarbowe.

Na ekranie prezentowana jest akcja Historia – jej kliknięcie skutkuje przejściem do formatki Historia
produktów.
Na ekranie prezentowany jest przycisk Zapisz do CSV. Kliknięcie przycisku powoduje zapisanie
odfiltrowanych rekordów do pliku.

14.2 Historia produktów
Funkcjonalność umożliwia przejrzenie informacji o aktualnych oraz historycznych produktach
skarbowych, a także wykonanie akcji dostępnych w formatce (np. zapisanie historii produktów
skarbowych do pliku).
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Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty skarbowe > Historia produktów.

Historia produktów
W sekcji filtrowania dostępny jest dodatkowy filtr, który pojawia się po kliknięciu akcji Zaawansowane
ustawienia filtra.
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Filtr Zaawansowane
Na ekranie prezentowana jest akcja Szczegóły – kliknięcie powoduje przejście do ekranu szczegółów
produktu inwestycyjnego.
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:



Wyświetl – kliknięcie przycisku skutkuje zaprezentowaniem listy transakcji zgodnie z
zadanymi kryteriami wyszukiwania.
Zapisz do CSV – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie rekordów do pliku CSV.

14.2.1 Szczegóły produktu
Formularz umożliwia podgląd szczegółów wybranego produktu skarbowego. W zależności od klasy
produktów oraz typu produktu w ramach danej klasy prezentowane będą inne szczegóły.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty skarbowe > Historia produktów >
akcja Szczegóły.

Szczegóły produktu inwestycyjnego
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:


Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do poprzedniego ekranu.
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Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Nowa wiadomość w
module komunikacji.
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15 Obsługa gotówkowa
UWAGA: zlecenie wypłaty musi być przekazane do Banku w terminie 25 dni od daty jego utworzenia!

15.1 Lista dyspozycji gotówkowych
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi przegląd listy dyspozycji gotówkowych oraz wykonanie
dostępnych akcji (np. przejście do szczegółów dyspozycji gotówkowej, usunięcie dyspozycji itp.).
Wejście do formatki Lista dyspozycji gotówkowych jest możliwe w następujący sposób: Produkty >
Obsługa gotówkowa > Lista dyspozycji.
Na ekranie prezentowane są wszystkie dyspozycje gotówkowe dodane przez użytkownika w aplikacji
bgk24.

Lista dyspozycji gotówkowych
Na ekranie dostępne są następujące akcje:


Szczegóły – kliknięcie akcji powoduje przejście do formatki szczegółów dyspozycji.
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Modyfikuj – kliknięcie akcji powoduje przejście do ekranu modyfikacji dyspozycji. Akcja jest
dostępna dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie akceptacji, Zaakceptowany.
Usuń – kliknięcie akcji powoduje usunięcie wybranej dyspozycji oraz zaprezentowanie
komunikatu potwierdzającego usunięcie. Akcja jest dostępna dla dyspozycji o statusie: Nowy,
W trakcie akceptacji, Zaakceptowany, Przekazany do realizacji, W trakcie realizacji.
Anuluj – kliknięcie akcji powoduje anulowanie wybranej dyspozycji. Akcja jest dostępna dla
dyspozycji o statusie: Przekazany do realizacji (dla wypłaty gotówkowej zamkniętej), W
trakcie realizacji (dla wypłaty gotówkowej zamkniętej), Zrealizowany (dla wypłaty
gotówkowej zamkniętej i otwartej).

Na formatce prezentowane są następujące przyciski:









Wyświetl – kliknięcie przycisku skutkuje wyświetleniem listy dyspozycji zgodnie z wybranymi
kryteriami.
Usuń zaznaczone – kliknięcie przycisku powoduje usunięcie zaznaczonych dyspozycji oraz
zaprezentowanie komunikatu potwierdzającego usunięcie dyspozycji.
Nowa wypłata otwarta – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu wypłaty
otwartej.
Nowa wypłata zamknięta – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu wypłaty
zamkniętej.
Nowa dodatkowa wpłata zamknięta – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu
dodatkowej wpłaty zamkniętej.
Podpisz zaznaczone – kliknięcie przycisku powoduje zaprezentowanie ekranu pośredniego
wraz z przyciskami: Powrót, Podpisz, Podpisz i Wyślij (podpisanie certyfikatem i tokenem
zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Przekaż zaznaczone do realizacji – kliknięcie przycisku powoduje przekazanie wybranych
dyspozycji do realizacji. Po wybraniu akcji wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający
wysłanie dyspozycji.

15.1.1 Szczegóły wypłaty otwartej
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd szczegółów wybranej wypłaty gotówkowej otwartej
oraz wykonanie dostępnych akcji (np. podpisanie dyspozycji wypłaty itp.).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Lista
dyspozycji > akcja Szczegóły dla wypłaty otwartej.
Wszystkie pola na ekranie są nieedytowalne.
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Szczegóły wypłaty otwartej
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:











Anuluj – kliknięcie przycisku powoduje zaprezentowanie komponentu do podpisu. Po
podpisaniu dyspozycji anulowania i spełnieniu schematu akceptacji status dyspozycji zostaje
zmieniony na W trakcie anulowania. Przycisk jest dostępny dla dyspozycji o statusie
Zrealizowany.
Modyfikuj – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu modyfikacji zlecenia wypłaty
gotówkowej otwartej. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie
akceptacji, Zaakceptowany.
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o
statusie: Nowy, W trakcie akceptacji.
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu umożliwiającego
podpisanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie
akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja
transakcji).
Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wysłanie dyspozycji do systemu centralnego. Przycisk
jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Zaakceptowany.
Usuń – kliknięcie przycisku powoduje zmianę statusu dyspozycji na Usunięty. Przycisk jest
widoczny dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie akceptacji, Zaakceptowany.
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Potwierdzenie – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie potwierdzenia do pliku PDF,
zgodnie ze zdefiniowanym szablonem. Przycisk jest dostępny dla dyspozycji o statusie:
Przekazany do realizacji, Zrealizowany.
Historia dyspozycji – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Historia dyspozycji.
Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Nowa wiadomość w
module komunikacji.
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu listy dyspozycji gotówkowych.

15.1.2 Szczegóły wypłaty gotówkowej zamkniętej
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd szczegółów wypłaty gotówkowej zamkniętej oraz
wykonanie dostępnych na ekranie akcji (np. podpisanie zlecenia wypłaty).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Lista
dyspozycji > akcja Szczegóły dla wypłaty gotówkowej zamkniętej.
Wszystkie pola na ekranie są nieedytowalne.

Szczegóły wypłaty gotówkowej zamkniętej
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:


Anuluj – kliknięcie przycisku powoduje zaprezentowanie komponentu podpisu. Po
podpisaniu dyspozycji anulowania i spełnieniu schematu akceptacji status dyspozycji zostaje
zmieniony na W trakcie anulowania. Przycisk jest dostępny dla dyspozycji o statusie:
Przekazany do realizacji, W trakcie realizacji, Zrealizowany.
184















Modyfikuj – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu modyfikacji zlecenia wypłaty
gotówkowej otwartej. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie
akceptacji, Zaakceptowany.
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o
statusie: Nowy, W trakcie akceptacji.
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu do podpisu
umożliwiającego podpisanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie:
Nowy, W trakcie akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Autoryzacja transakcji).
Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wysłanie dyspozycji do systemu centralnego. Przycisk
jest widoczny dla dyspozycji o statusie Zaakceptowany.
Usuń – kliknięcie przycisku powoduje zmianę statusu dyspozycji na Usunięty. Przycisk jest
widoczny dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie akceptacji, Zaakceptowany.
Potwierdzenie – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie potwierdzenia do pliku PDF,
zgodnie ze zdefiniowanym szablonem. Przycisk jest dostępny dla dyspozycji o statusie:
Przekazany do realizacji, Zrealizowany.
Historia dyspozycji – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Historia dyspozycji.
Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Nowa wiadomość w
module komunikacji.
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu listy dyspozycji gotówkowych.

15.1.3 Szczegóły wpłaty gotówkowej zamkniętej
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd szczegółów wybranej wpłaty gotówkowej oraz
wykonanie dostępnych na ekranie akcji (np. podpisanie zlecenia wpłaty).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Lista
dyspozycji > akcja Szczegóły dla wpłaty gotówkowej.
Wszystkie pola na ekranie są nieedytowalne.

Szczegóły wpłaty gotówkowej
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Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:














Anuluj – kliknięcie przycisku powoduje zaprezentowanie komponentu podpisu. Po
podpisaniu dyspozycji anulowania i spełnieniu schematu akceptacji status dyspozycji zostaje
zmieniony na W trakcie anulowania. Przycisk jest dostępny dla dyspozycji o statusie:
Przekazany do realizacji i W trakcie realizacji.
Modyfikuj – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Modyfikacja dyspozycji
wpłaty gotówkowej. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie
akceptacji, Zaakceptowany.
Usuń – kliknięcie przycisku powoduje zmianę statusu dyspozycji na Usunięty. Przycisk jest
widoczny dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie akceptacji, Zaakceptowany.
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu do podpisania
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o
statusie: Nowy, W trakcie akceptacji.
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu do podpisania
umożliwiającego podpisanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie:
Nowy, W trakcie akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Autoryzacja transakcji).
Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wysłanie dyspozycji do systemu centralnego. Przycisk
jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Zaakceptowany.
Historia dyspozycji – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Historia dyspozycji.
Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Nowa wiadomość w
module komunikacji.
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu listy dyspozycji gotówkowych.

15.1.4 Modyfikacja
otwartej

dyspozycji

wypłaty

gotówkowej

Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi modyfikację wcześniej utworzonej dyspozycji wypłaty
gotówkowej otwartej.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Lista
dyspozycji > akcja Modyfikuj dla wypłaty gotówkowej otwartej lub Produkty > Obsługa gotówkowa >
Lista dyspozycji > akcja Szczegóły dla wypłaty gotówkowej otwartej > przycisk Modyfikuj.
Funkcjonalność modyfikacji jest możliwa dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie akceptacji,
Zaakceptowany.
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Modyfikacja wypłaty otwartej
Po wykonaniu modyfikacji danych i kliknięciu przycisku Dalej zaprezentowany zostaje ekran pośredni.
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:








Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie modyfikowanej dyspozycji jako kopii
roboczej. Akcja jest autoryzowana.
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu do podpisania
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o
statusie: Nowy, W trakcie akceptacji.
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu do podpisania
umożliwiającego podpisanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie:
Nowy, W trakcie akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Autoryzacja transakcji).
Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wysłanie dyspozycji do systemu centralnego. Przycisk
jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Zaakceptowany.
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu listy dyspozycji gotówkowych.
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15.1.5 Modyfikacja
zamkniętej

dyspozycji

wypłaty

gotówkowej

Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi modyfikację wcześniej utworzonej dyspozycji wypłaty
gotówkowej zamkniętej.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Lista
dyspozycji > akcja Modyfikuj dla wypłaty gotówkowej zamkniętej lub Produkty > Obsługa gotówkowa >
Lista dyspozycji > akcja Szczegóły dla wypłaty gotówkowej zamkniętej > przycisk Modyfikuj.
Funkcjonalność modyfikacji jest możliwa dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie akceptacji,
Zaakceptowany.

Modyfikacja dyspozycji wypłaty zamkniętej
Po wykonaniu modyfikacji i kliknięciu przycisku Dalej zaprezentowany zostaje ekran pośredni. Na
ekranie prezentowane są następujące przyciski:





Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie modyfikowanej dyspozycji jako kopii
roboczej. Akcja jest autoryzowana.
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu do podpisu
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o
statusie: Nowy, W trakcie akceptacji.
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu do podpisu
umożliwiającego podpisanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie:
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Nowy, W trakcie akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Autoryzacja transakcji).
Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wysłanie dyspozycji do systemu centralnego. Przycisk
jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Zaakceptowany.
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu listy dyspozycji gotówkowych.

15.1.6 Modyfikacja dyspozycji wpłaty zamkniętej
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi modyfikację wcześniej utworzonej dyspozycji wpłaty
gotówkowej zamkniętej.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Lista
dyspozycji > akcja Szczegóły dla wpłaty zamkniętej > akcja Modyfikuj lub Produkty > Obsługa
gotówkowa > Lista dyspozycji > akcja Szczegóły dla wpłaty zamkniętej > przycisk Modyfikuj.

Modyfikacja dodatkowej wpłaty zamkniętej
Po kliknięciu przycisku Dalej zaprezentowany zostaje ekran pośredni. Na ekranie prezentowane są
następujące przyciski:








Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie modyfikowanej dyspozycji jako kopii
roboczej. Akcja jest autoryzowana.
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o
statusie: Nowy, W trakcie akceptacji
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu umożliwiającego
podpisanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji o statusie: Nowy, W trakcie
akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja
transakcji).
Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wysłanie dyspozycji do systemu centralnego. Przycisk
jest widoczny dla dyspozycji o statusie Zaakceptowany.
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu listy dyspozycji gotówkowych.

15.2 Dyspozycje Otwarte
15.2.1 Nowa wypłata otwarta
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Funkcjonalność umożliwia utworzenie nowej wypłaty gotówkowej w placówkach Pośredników
kasowych, tj. Banku Pekao SA, Banku Pocztowego SA oraz Banku Zachodniego WBK SA.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Wypłata
otwarta.

Nowa wypłata otwarta
Po uzupełnieniu pól na ekranie i kliknięciu przycisku Dalej następuje przejście do ekranu pośredniego.
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Nowa wypłata otwarta – ekran pośredni
Na ekranie pośrednim dostępne są następujące przyciski:





Zapisz – kliknięcie przycisku skutkuje zapisaniem dyspozycji jako kopii roboczej. Po zapisaniu
dyspozycja uzyskuje status Nowy. Akcja jest autoryzowana.
Podpisz i wyślij – kliknięcie przycisku wywołuje komponent podpisu umożliwiający złożenie
podpisu i wysłanie dyspozycji.
Podpisz – kliknięcie przycisku wywołuje komponent podpisu umożliwiający złożenie podpisu
(podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

15.2.2 Import zleceń wypłat
Funkcjonalność ta umożliwia użytkownikowi zaimportowanie pliku ze zleceniami wypłat
gotówkowych.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Import
zleceń wypłat.
Po wybraniu w menu bocznym opcji Import zleceń wypłat użytkownik będzie przekierowany do
modułu Import/eksport.

191

Import zleceń wypłat

15.3 Dyspozycje Zamknięte
15.3.1 Wypłata zamknięta
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi utworzenie nowej wypłaty zamkniętej w siedzibie własnej
klienta.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Wypłata
zamknięta.
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Wypłata zamknięta
Na ekranie prezentowany jest link do Specyfikacji nominałowej:

Kliknięcie linku Pokaż powoduje przejście do formatki Specyfikacja nominałowa.
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Specyfikacja nominałowa
Po kliknięciu przycisku Dalej na ekranie Wypłaty zamkniętej zaprezentowany zostaje ekran pośredni
lub – jeśli przez pracownika Banku został zdefiniowany formularz, którego dane są zgodne z danymi
wprowadzonymi przez użytkownika na formatce (Typ dyspozycji, Waluta dyspozycji, Pośrednik
kasowy, Miejsce realizacji) – zaprezentowana zostanie formatka z sekcją Formularz dla dyspozycji, w
której prezentowane będą zdefiniowane przez pracownika Banku pola.
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Wypłata zamknięta – sekcja Formularz dla dyspozycji
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Wypłata zamknięta – ekran pośredni
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:






Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie dyspozycji jako kopii roboczej. Dyspozycja
taka otrzymuje status Nowy. Akcja jest autoryzowana.
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji.
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu umożliwiającego
podpisanie dyspozycji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Autoryzacja transakcji).
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu listy dyspozycji gotówkowych.

15.3.2 Dodatkowa wpłata zamknięta
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi złożenie notyfikacji wpłaty gotówkowej.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Obsługa gotówkowa > Dodatkowa
wpłata zamknięta.
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Dodatkowa wpłata zamknięta
Po uzupełnieniu pól na ekranie i kliknięciu przycisku Dalej następuje przejście do ekranu pośredniego
lub – jeśli przez pracownika Banku został zdefiniowany formularz, którego dane są zgodne z danymi
wprowadzonymi przez użytkownika na formatce (Typ dyspozycji, Waluta dyspozycji, Pośrednik
kasowy, Miejsce realizacji) – zaprezentowana zostanie formatka z sekcją Formularz dla dyspozycji, w
której prezentowane będą zdefiniowane przez pracownika Banku pola.

Dodatkowa wpłata zamknięta – Formularz dla dyspozycji
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Dodatkowa wpłata zamknięta – ekran pośredni
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:






Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie dyspozycji jako kopii roboczej. Dyspozycja
taka otrzymuje status Nowy. Akcja jest autoryzowana.
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji.
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu umożliwiającego
podpisanie dyspozycji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Autoryzacja transakcji).
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu listy dyspozycji gotówkowych.
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16 Konsolidacja sald
16.1 Lista rachunków w schemacie konsolidacji
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd listy rachunków w schemacie konsolidacji oraz
wykonanie akcji dostępnych na ekranie, np. wejście w szczegóły wybranego rachunku
konsolidowanego.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Konsolidacja sald > Lista
rachunków w schemacie konsolidacji.
Po uzupełnieniu pól filtra i kliknięciu przycisku Wyświetl zaprezentowana zostaje tabela z wynikami,
zgodnie z wybranymi kryteriami wyszukiwania.

Lista rachunków w schemacie konsolidacji
Na ekranie dostępne są następujące akcje:




Szczegóły – kliknięcie akcji skutkuje przejściem do formatki Szczegóły rachunku
konsolidowanego lub Szczegóły rachunku konsolidującego.
Historia transakcji – kliknięcie akcji powoduje przejście do ekranu Historia transakcji.
Generuj raport – link jest dostępny dla rachunku RS dla konsolidacji wirtualnej. Prowadzi do
formatki Eksport danych dotyczących konsolidacji.

16.1.1 Szczegóły rachunku
Funkcjonalność umożliwia
konsolidowanego.

użytkownikowi

podgląd

szczegółów

wybranego

rachunku

Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Konsolidacja sald > Lista
rachunków w schemacie konsolidacji > akcja Szczegóły.
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Szczegóły rachunku w schemacie konsolidacji
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:





Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu z listą rachunków.
Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Nowa wiadomość w
module Komunikacja.
Historia transakcji – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Historia transakcji.
Raport konsolidacji – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Raport rachunku
skonsolidowanego. Przycisk jest widoczny tylko w przypadku szczegółów rachunku
konsolidującego dla konsolidacji wirtualnej.

16.1.2 Historia transakcji
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd historii wykonanych transakcji.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób:




Produkty > Konsolidacja sald > Historia transakcji.
Produkty > Konsolidacja sald > Lista rachunków w schemacie konsolidacji > akcja Historia
transakcji.
Produkty > Konsolidacja sald > Lista rachunków w schemacie konsolidacji > akcja Szczegóły >
przycisk Historia transakcji.

Po uzupełnieniu filtra wyszukiwania i kliknięciu przycisku Wyświetl zaprezentowana zostaje tabela z
wynikami zgodnie z wybranymi kryteriami wyszukiwania.
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Historia transakcji
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:






Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do formatki szczegółów lub listy
rachunków, w zależności od tego, z którego ekranu nastąpiło wejście w Historię transakcji.
Przycisk nie jest prezentowany, jeśli formatkę uruchomiono z menu bocznego.
Pobierz do CSV – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie listy historii transakcji do pliku CSV.
Pobierz do PDF – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie listy historii transakcji do pliku PDF.
Drukuj – kliknięcie ikony drukowania powoduje wydrukowanie listy historii transakcji.

W tabeli z wynikami prezentowana jest akcja Szczegóły. Kliknięcie akcji powoduje przejście do ekranu
szczegółów transakcji. Na ekranie szczegółów transakcji prezentowane są następujące przyciski:




Powrót – kliknięcie przycisku powoduje powrót do ekranu Historia transakcji.
Potwierdzenie PDF – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie potwierdzenia transakcji do
pliku PDF.
Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku powoduje przejście do formatki Nowa wiadomość w
module Komunikacja.
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Szczegóły transakcji

16.2 Raport konsolidacji
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi wygenerowanie trzech rodzajów raportów: dzienny,
miesięczny oraz dystrybucji odsetek.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Konsolidacja sald > Raport
konsolidacji.
Po uzupełnieniu filtra wyszukiwania i kliknięciu przycisku Wyświetl zaprezentowany zostanie raport
konsolidacyjny, zgodnie z wybranymi kryteriami wyszukiwania.
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Raport konsolidacji
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:



Zapisz jako XML – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie raportu do pliku XML.
Zapisz jako CSV – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie raportu do pliku CSV.
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17 Ustawienia
17.1 Moje ustawienia
Formularz ten pozwala użytkownikowi dostosować system bgk24 do swoich potrzeb. Użytkownik może
zdefiniować domyślny kontekst pracy w systemie (firma, w kontekście której jest zalogowany), wybrać
domyślny rachunek, określić parametry systemu bankowości mające wpływ na format wyświetlanej
daty i kwot oraz wybrać obrazek bezpieczeństwa.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Moje
ustawienia.

Moje ustawienia
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:




Zapisz – kliknięcie skutkuje zapisaniem wprowadzonych zmian.
Przywróć domyślne – kliknięcie skutkuje przywróceniem ustawień domyślnych.
Anuluj – kliknięcie powoduje przywrócenie poprzednich ustawień, zapisanych przed
wejściem do formatki.

17.2 Profil użytkownika
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Formularz umożliwia przeglądanie podstawowych danych użytkownika oraz daje możliwość szybkiego
przejścia w tryb modyfikacji danych.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Profil
użytkownika.
Dane są prezentowane w trybie tylko do odczytu.
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Profil użytkownika
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:




Zastrzeż dokument tożsamości – kliknięcie przycisku powoduje przejście do formatki
Zastrzeż dokument tożsamości. Przycisk jest aktywny, gdy dokument tożsamości nie jest
zastrzeżony. Pole widoczne jest dla użytkowników z odpowiednim uprawnieniem.
Modyfikuj – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu modyfikacji danych
użytkownika.

17.3 Modyfikacja danych użytkownika
Formularz umożliwia modyfikację danych użytkownika w sytuacji, gdy zaistniały jakieś zmiany.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Profil
użytkownika > przycisk Modyfikuj.
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Modyfikacja danych użytkownika
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:



Anuluj – kliknięcie przycisku powoduje przejście do formatki Profil użytkownika .
Dalej – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu pośredniego z podsumowaniem
dyspozycji.
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Modyfikacja danych użytkownika – ekran pośredni
Na ekranie pośrednim prezentowane są następujące przyciski:



Powrót – kliknięcie przycisku powoduje powrót do formatki Modyfikacja profilu
użytkownika.
Podpisz i Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zaprezentowanie komunikatu oraz zapisanie
danych użytkownika. Akcja jest autoryzowana (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało
opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).

17.4 Kody operacji
Funkcjonalność pozwala na wyświetlenie słownika kodów operacji stosowanych w systemie
NBE. Kody operacji są wykorzystywane przy eksportach, gdzie użytkownik może użyć
własnego słownika z kodami operacji zamiast domyślnego.
208

Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) >
Kody operacji.

Kody operacji
Dla kodów operacji prezentowane są następujące akcje:



Modyfikuj – akcja powoduje zamianę pola z danym kodem operacji na pole edycyjne, a
poprzednia wartość zostaje przeniesiona do pola edycyjnego.
Zapisz – akcja powoduje zapisanie danej wartości w polu: kod operacji użytkownika.
Akcja widoczna po wybraniu akcji: Modyfikuj.
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Kody operacji – modyfikacja
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:





Modyfikuj zaznaczone – akcja powoduje przejście do ekranu modyfikacji kodów
operacji. Przycisk jest widoczny po zaznaczeniu co najmniej jednego rekordu na liście.
Usuń zaznaczone – akcja powoduje usunięcie wszystkich zaznaczonych kodów operacji.
Przycisk jest widoczny po zaznaczeniu co najmniej jednego rekordu na liście.
Zapisz – akcja powoduje zapisanie zmienionych wartości. Przycisk jest widoczny po
kliknięciu przycisku Modyfikuj zaznaczone.
Powrót – akcja powoduje przejście do formatki Moje ustawienia.

17.5 Zarządzanie użytkownikami
Przy pomocy formularza Zarządzanie użytkownikami użytkownik będzie miał możliwość
dodawania/odejmowania uprawnień formularzowych oraz rachunkowych innym użytkownikom
systemu, pod warunkiem, że ma nadaną możliwość edycji danego uprawnienia (ustawiane przez bank
w systemie na podstawie dyspozycji klienta).
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) >
Zarządzanie użytkownikami.
W pierwszym kroku należy wybrać użytkownika z listy rozwijalnej. Funkcjonalność jest dostępna dla
użytkownika posiadającego prawo Super Użytkownik i Zarządzanie Użytkownikami.
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Zarządzanie użytkownikami
Po wybraniu użytkownika z listy rozwijalnej zaprezentowana zostanie właściwa formatka Zarządzanie
użytkownikami. Formularz zawsze prezentowany jest w trybie edycyjnym. Zmiany zatwierdzane są
przyciskiem Zapisz.
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Zarządzanie użytkownikami

Pierwszą opcją dostępną na ekranie jest możliwość usunięcia wszystkich uprawnień. Jest to możliwe
poprzez zaznaczenie checkboxa Usuń wszystkie uprawnienia, a następnie przejście do kolejnego
ekranu i autoryzacja zmiany.
Pierwsza sekcja prezentowana na ekranie dotyczy nadawania uprawnień do poszczególnych
rachunków użytkownika. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól, użytkownik ma możliwość dodania
następujących uprawnień:
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Podgląd – funkcjonalność umożliwia podgląd zaznaczonych rachunków. Jeśli checkbox
podglądu danego rachunku jest zaznaczony, użytkownik może odnaleźć ten rachunek na
liście rachunków, a także będzie on widoczny na formatkach przelewów w polu z listą
rachunków, z jakich mają zostać przelane środki. W przypadku niezaznaczonego checkboxa,
użytkownik nie będzie widział numeru rachunku w systemie i nie będzie mógł wykonać z
niego żadnych operacji.
Wpisywanie – funkcjonalność umożliwia wybór rachunku, z którego wykonany zostanie
przelew.
Podpisywanie – funkcjonalność umożliwia podpisywanie zleceń wpisanych z zaznaczonego
rachunku.
Wysyłanie – funkcjonalność umożliwia wysyłanie zleceń wpisanych i podpisanych z
zaznaczonego rachunku.

Zaznaczenie odpowiednich checkboxów w sekcji z uprawnieniami powoduje przyznanie użytkownikowi
uprawnienia do określonej formatki lub możliwość wykonania konkretnej akcji.
Sekcja Lokaty:














Lista lokat – dostęp do formatki Lista lokat w module Lokaty.
Szczegóły lokaty – dostęp do formatki szczegółów lokaty w module Lokaty.
Modyfikacja grupy lokat – możliwość wykonania modyfikacji grupy lokat.
Nowa lokata – możliwość wykonania akcji utworzenia nowej lokaty.
Modyfikacja lokaty – możliwość modyfikacji istniejącej lokaty.
Dodanie grup lokat – możliwość wykonania akcji dodania grupy lokat.
Szczegóły dyspozycji lokat – dostęp do formatki szczegółów dyspozycji lokat w module
Lokaty.
Lista dyspozycji lokat – dostęp do formatki listy dyspozycji lokat w module Lokaty.
Potwierdzenie zerwania lokaty – prawo do wysłania potwierdzenia na e-mail.
Usunięcie grupy lokat – możliwość wykonania akcji usunięcia istniejącej grupy lokat.
Usunięcie dyspozycji lokat – możliwość wykonania akcji usunięcia dyspozycji lokat.
Zerwanie lokaty – możliwość wykonania akcji zerwania wybranej lokaty.
Lista grup lokat – dostęp do formatki listy grup lokat w module Lokaty.

Sekcja Kredyty:







Harmonogram spłaty kredytu – dostęp do formatki harmonogramu spłaty kredytu w module
Kredyty.
Lista kredytów – dostęp do formatki listy kredytów w module Kredyty.
Szczegóły kredytu – dostęp do formatki szczegółów kredytu.
Historia operacji – dostęp do formatki historii operacji w module Kredyty.
Lista rachunków kredytowych – dostęp do formatki listy rachunków kredytowych w module
Kredyty.
Spłata kredytu – dostęp do formatki Spłata kredytu oraz możliwość wykonania akcji
spłacenia kredytu.

Sekcja Konsolidacja FP:




Szczegóły dyspozycji – dostęp do formatki szczegółów dyspozycji w module Konsolidacja FP.
Oprocentowanie depozytów – dostęp do formatki Oprocentowanie depozytu w module
Konsolidacja FP.
Nowy depozyt – możliwość wykonania akcji utworzenia nowego depozytu w module
Konsolidacja FP.
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Zerwanie depozytu – możliwość wykonania akcji zerwania istniejącego depozytu.
Anulowanie dyspozycji – możliwość wykonania akcji anulowania dyspozycji.
Lista depozytów – dostęp do formatki listy depozytów w module Konsolidacja FP.
Szczegóły depozytu – dostęp do formatki szczegółów depozytu w module Konsolidacja FP.
Lista dyspozycji – dostęp do formatki listy dyspozycji w module Konsolidacja FP.

Sekcja Produkty skarbowe:




Szczegóły produktu – dostęp do formatki szczegółów produktu w module Produkty
skarbowe.
Historia produktu – dostęp do formatki historii produktu w module Produkty Skarbowe.
Lista produktów treasury – dostęp do formatki listy produktów w module Produkty
skarbowe.

Sekcja Obsługa gotówkowa:
















Szczegóły dyspozycji wpłaty – dostęp do formatki szczegółów dyspozycji wpłaty w module
Obsługa gotówkowa.
Modyfikacja dyspozycji wypłaty otwartej – możliwość wykonania akcji modyfikacji dyspozycji
wypłaty otwartej.
Nowa dyspozycja wpłaty – dostęp do formatki nowej dyspozycji wpłaty w module Obsługa
gotówkowa i możliwość wykonania akcji utworzenia nowej dyspozycji wpłaty.
Szczegóły dyspozycji wypłaty zamkniętej – dostęp do formatki szczegółów dyspozycji
wypłaty zamkniętej w module Obsługa gotówkowa.
Nowa dyspozycja wypłaty otwartej – dostęp do formatki nowej dyspozycji wypłaty otwartej
w module Obsługa gotówkowa i możliwość wykonania akcji utworzenia nowej dyspozycji
wypłaty otwartej.
Szczegóły dyspozycji wypłaty zamkniętej – dostęp do formatki szczegółów dyspozycji
wypłaty zamkniętej w module Obsługa gotówkowa.
Usunięcie dyspozycji – możliwość wykonania akcji usunięcia istniejącej dyspozycji w module
Obsługa gotówkowa.
Szczegóły dyspozycji wypłaty otwartej – dostęp do formatki szczegółów dyspozycji wypłaty
otwartej w module Obsługa gotówkowa.
Import/eksport dyspozycji – możliwość wykonania akcji zaimportowania wypłaty w module
Import/Eksport.
Lista dyspozycji – dostęp do formatki listy dyspozycji w module Obsługa gotówkowa.
Anulowanie dyspozycji – możliwość wykonania akcji anulowania istniejącej dyspozycji w
module Obsługa gotówkowa.
Nowa dyspozycja wypłaty zamkniętej – dostęp do formatki nowej dyspozycji wypłaty
zamkniętej w module Obsługa gotówkowa i możliwość wykonania akcji utworzenia nowej
dyspozycji wypłaty zamkniętej.
Modyfikacja dyspozycji wpłaty – możliwość wykonania akcji modyfikacji istniejącej dyspozycji
wpłaty.

Sekcja Rachunek skonsolidowany:



Raport rachunku konsolidacyjnego – dostęp do formatki Raport rachunku konsolidacyjnego
w module Rachunek skonsolidowany.
Szczegóły rachunku konsolidowanego RK – dostęp do formatki szczegółów rachunku
konsolidowanego RK w module Rachunek skonsolidowany.
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Szczegóły rachunku konsolidowanego RS – dostęp do formatki szczegółów rachunku
konsolidowanego RS w module Rachunek skonsolidowany.
Historia rachunku – dostęp do formatki historii rachunku w module Rachunek
skonsolidowany.
Lista rachunków konsolidowanych – dostęp do formatki listy rachunków konsolidowanych w
module Rachunek skonsolidowany.

Sekcja Autoryzacja:






Nowy token mobilny – możliwość wykonania akcji dodania nowego tokena mobilnego.
Zmiana PIN-u tokena mobilnego – możliwość wykonania akcji zmiany PIN-u tokena
mobilnego.
Nowy certyfikat – możliwość wykonania akcji dodania nowego certyfikatu.
Lista certyfikatów – dostęp do formatki listy certyfikatów.
Zablokowanie urządzenia autoryzacyjnego – możliwość wykonania akcji zablokowania
urządzenia autoryzacyjnego .

Sekcja SIMP:












Historia operacji – dostęp do formatki historii operacji w module Rozliczenia.
Eksport historii operacji – możliwość wykonania akcji wyeksportowania historii operacji.
Import kontrahentów – możliwość wykonania akcji importu kontrahentów.
Przycisk synchronizuj – możliwość wykonania akcji synchronizacji na ekranie Historia operacji
SIMP.
Szczegóły transakcji – dostęp do formatki szczegółów transakcji w module Rozliczenia.
Lista kontrahentów – dostęp do formatki listy kontrahentów w module Rozliczenia.
Usuń kontrahenta – możliwość wykonania akcji usunięcia kontrahenta.
Szczegóły kontrahenta – dostęp do formatki szczegółów kontrahenta w module Rozliczenia.
Przegląd transakcji – dostęp do formatki przeglądu transakcji w module Rozliczenia.
Eksport kontrahentów – możliwość wykonania akcji wyeksportowania kontrahentów.
Nowy kontrahent – dostęp do formatki nowego kontrahenta w module Rozliczenia i
możliwość wykonania akcji utworzenia nowego kontrahenta.

Sekcja Wyciągi:




Modyfikacja adresu e-mail – możliwość wykonania akcji modyfikacji adresu e-mail.
Lista wyciągów – dostęp do formatki listy wyciągów.
Lista wyciągów do pobrania – dostęp do formatki listy wyciągów do pobrania.

Sekcja Sumy depozytowe:







Tworzenie mikrorachunków – dostęp do formatki tworzenia mikrorachunków w module
Depozyty sądowe oraz możliwość wykonania akcji tworzenia mikrorachunków.
Historia rachunku depozytowego – dostęp do formatki historii rachunku depozytowego w
module Depozyty sądowe.
Generowanie raportu – dostęp do formatki generowania raportu w module Depozyty
sądowe i możliwość wykonania akcji wygenerowania raportu.
Szczegóły mikrorachunku – dostęp do formatki szczegółów mikrorachunku w module
Depozyty sądowe.
Łączenie mikrorachunków – dostęp do formatki łączenia mikrorachunków w module
Depozyty sądowe i możliwość wykonania akcji łączenia mikrorachunków.
Lista rachunków depozytowych – dostęp do formatki listy rachunków depozytowych w
module Depozyty sądowe.
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Import wypłat z pliku – możliwość wykonania akcji zaimportowania wypłat z pliku.
Wypłata z mikrorachunku – możliwość wykonania akcji wypłaty środków z mikrorachunku.
Szczegóły rachunku depozytowego – dostęp do formatki szczegółów rachunku
depozytowego w module Depozyty sądowe.

Sekcja Super User:



Super użytkownik – nadanie prawa superużytkownika.
Zarządzanie użytkownikami – dostęp do formatki Zarządzenia użytkownikami w module
Ustawienia.

Sekcja Komunikacja:












Usuwanie wątku – możliwość wykonania akcji usunięcia istniejącego wątku w module
Komunikacja.
Dodaj załącznik – możliwość wykonania akcji dodania załącznika do wątku.
Zapisz kopię – możliwość wykonania akcji zapisania kopii wątku.
Wyślij/Odpowiedz – możliwość wykonania akcji wysłania wątku lub odpowiedzi na wątek.
Podpisz (schemat) i wyślij – możliwość wykonania akcji podpisania schematu akceptacji i
wysłania wątku.
Archiwizacja wątku – możliwość wykonania akcji zarchiwizowania wątku.
Podpisz i wyślij – możliwość wykonania akcji podpisania i wysłania wątku.
Nowa wiadomość – możliwość wykonania akcji utworzenia nowej wiadomości.
Dodaj dyspozycję – możliwość wykonania akcji dodania dyspozycji.
Szczegóły wątku – dostęp do formatki szczegółów wątku w module Komunikacja.
Lista wątków – dostęp do formatki listy wątków w module Komunikacja.

Sekcja Grupy kontrahentów:






Modyfikacja grupy – możliwość wykonania akcji zmodyfikowania istniejącej grupy
kontrahentów.
Nowa grupa – możliwość wykonania akcji utworzenia nowej grupy kontrahentów.
Przypisanie do grupy – możliwość wykonania akcji przypisania kontrahentów do istniejącej
grupy kontrahentów.
Lista grup – dostęp do formatki listy grup kontrahentów.
Usunięcie grupy – możliwość wykonania akcji usunięcia grupy kontrahentów.

Sekcja Historia rachunku:




Zarządzanie filtrami – dostęp do formatki zarządzania filtrami w module Rachunki.
Lista historii rachunku – dostęp do formatki listy historii rachunku w module Rachunki.
Transakcja zwrotna – możliwość wykonania akcji transakcji zwrotnej.

Sekcja Paczki:






Szczegóły paczki – dostęp do formatki szczegółów paczki.
Dodawanie i kopiowanie zleceń – możliwość wykonania akcji dodawania i kopiowania zleceń
do paczki.
Usuwanie paczki – możliwość wykonania akcji usunięcia wybranej paczki.
Import zleceń jako paczka – możliwość wykonania akcji zaimportowania zleceń w formie
paczki.
Usuwanie zleceń z paczki – możliwość wykonania akcji usunięcia zleceń z wybranej paczki.

Sekcja Import:
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Szablon przelewu krajowego – dostęp do szablonu importu – przelew krajowy w module
Import/Eksport.
Rezultat importu – możliwość wyświetlenia rezultatu importu.
Nowy szablon – dostęp do formatki nowego szablonu importu w module Import/Eksport
oraz możliwość wykonania akcji utworzenia nowego szablonu importu.
Szablon przelewu US – dostęp do szablonu importu – przelew US w module Import/Eksport.
Import beneficjentów bez autoryzacji – możliwość wykonania akcji zaimportowania
beneficjentów bez autoryzacji.
Akcja Importu – możliwość wykonania akcji zaimportowania.
Import zleceń bez autoryzacji – możliwość wykonania akcji importu zleceń bez autoryzacji.
Usunięcie szablonu – możliwość wykonania akcji usunięcia szablonu importu.
Szablon przelewu ZUS – dostęp do szablonu importu – przelew ZUS w module
Import/Eksport.
Lista szablonów – dostęp do formatki listy szablonów importu w module Import/Eksport.
Szczegóły szablonu – dostęp do formatki szczegółów szablonu importu w module
Import/Eksport.
Szablon kontrahenci – dostęp do szablonu importu – kontrahenci w module Import/Eksport.
Szablon przelewu wewnętrznego – dostęp do szablonu importu – przelew wewnętrzny w
module Import/Eksport.
Modyfikacja szablonu – możliwość wykonania akcji modyfikacji szablonu importu.

Sekcja Kontrahenci:








Nowy kontrahent – dostęp do formatki tworzenia nowego kontrahenta w module Płatności
oraz możliwość wykonania akcji utworzenia nowego kontrahenta.
Szczegóły kontrahenta US – możliwość wykonania akcji wejścia w szczegóły wybranego
kontrahenta US.
Usuń kontrahenta – możliwość wykonania akcji usunięcia wybranego kontrahenta.
Modyfikacja kontrahenta – możliwość wykonania akcji zmodyfikowania istniejącego
kontrahenta.
Szczegóły kontrahenta ZUS – możliwość wykonania akcji wejścia w szczegóły wybranego
kontrahenta ZUS.
Szczegóły kontrahenta krajowego – możliwość wykonania akcji wejścia w szczegóły
wybranego kontrahenta krajowego.
Lista kontrahentów – dostęp do formatki listy kontrahentów w module Płatności.

Sekcja Listy zleceń:











Lista historii zleceń – dostęp do formatki listy historii zleceń w module Płatności.
Historia zlecenia – dostęp do formatki historii wybranego zlecenia w module Płatności.
Modyfikacja zlecenia – możliwość wykonania akcji zmodyfikowania wybranego zlecenia.
Wycofanie zlecenia – możliwość wykonania akcji wycofania zlecenia.
Lista zleceń oczekujących – dostęp do formatki listy zleceń oczekujących w module
Płatności.
Lista przegląd zleceń – dostęp do formatki listy przeglądu zleceń w module Płatności.
Szczegóły zlecenia – dostęp do formatki szczegółów zlecenia w module Płatności.
Usunięcie zlecenia – możliwość wykonania akcji usunięcia wybranego zlecenia.
Masowa zamiana – dostęp do formatki masowej modyfikacji zleceń.
Harmonogram zleceń – dostęp do formatki harmonogramu zleceń w module Płatności.

Sekcja Lista rachunków:
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Lista rachunków – dostęp do formatki listy rachunków w module Rachunki.
Blokady na rachunku – dostęp do formatki blokady na rachunku w module Rachunki
Opłaty na rachunku – dostęp do formatki opłaty na rachunku w module Rachunki.
Szczegóły rachunku – dostęp do formatki szczegółów rachunku w module Rachunki.
Zmiana nazwy rachunki – możliwość wykonania akcji zmiany nazwy rachunku.

Sekcja Ustawienia:


















Zmiana sposobu wprowadzania hasła – możliwość wykonania akcji zmiany sposobu
wprowadzania hasła.
Zmiana sposobu logowania na hasło statyczne lub maskowane – możliwość wykonania akcji
zmiany sposobu logowania na hasło statyczne lub maskowane.
Zastrzeganie dokumentu tożsamości – możliwość wykonania akcji zastrzeżenie dokumentu
tożsamości.
Kody operacji – dostęp do formatki z kodami operacji w module Ustawienia.
Schematy akceptacji – dostęp do formatki ze schematami akceptacji w module Ustawienia.
Schematy akceptacji – limity – dostęp do formatki z wykorzystanymi limitami dla
schematów akceptacji.
Zmiana sposobu logowania – możliwość wykonania akcji zmiany sposobu logowania do
systemu.
Zmiana aliasu użytkownika – możliwość wykonania akcji zmiany aliasu Użytkownika.
Delegacja uprawnień – dostęp do formatki delegowania uprawnień w module Ustawienia
oraz możliwość wykonania akcji delegowania uprawnień.
Restrykcje do rachunków – dostęp do formatki Definiowanie restrykcji dla rachunków w
module Ustawienia.
Profil użytkownika – dostęp do formatki Profil użytkownika w module Ustawienia.
Zmiana hasła – dostęp do formatki Zmiana hasła w module Ustawienia.
Modyfikacja danych użytkownika – możliwość wykonania akcji modyfikacji danych
użytkownika na formatce Profil użytkownika w module Ustawienia.
Pole zgoda marketingowa – możliwość wykonania akcji zaznaczenia pola zgody
marketingowej na formatce Profil użytkownika w module Ustawienia.
Schemat akceptacji – test – dostęp do formatki Testowanie schematu akceptacji na
formatce Schematy akceptacji w module Ustawienia.
Moje uprawnienia – dostęp do formatki Moje uprawnienia w module Ustawienia.
Moje ustawienia – dostęp do formatki Moje ustawienia w module Ustawienia.

Sekcja Przelewy:










Zapis przelewu bez autoryzacji – możliwość wykonania akcji zapisania przelewu bez
autoryzacji.
Przelew krajowy – dostęp do formatki przelewu krajowego w module Płatności.
Przelew US – dostęp do formatki przelewu US w module Płatności.
Przelew własny – dostęp do formatki przelewu własnego w module Płatności.
Przelew ZUS – dostęp do formatki przelewu ZUS w module Płatności.
SORBNET – możliwość wykonania akcji utworzenia przelewu SORBNET.
Potwierdzenie realizacji na e-mail – dostęp do sekcji wysyłania potwierdzenia przelewu na
adres e-mail na formatce tworzenia przelewu.
Przelew własny bez autoryzacji – możliwość wykonania przelewu własnego bez autoryzacji.
Przelew zagraniczny z funkcją wyszukiwania banków zagranicznych – dostęp do formatki
wyszukiwania banków zagranicznych w module Płatności.
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Sekcja Dane archiwalne:


Obsługa danych archiwalnych – dostęp do listy oczekujących danych archiwalnych w module
Rachunki.

Sekcja Grupy rachunków:





Przypisanie rachunków do grupy – możliwość wykonania akcji przypisania rachunków do
grupy w module Rachunki.
Nowa grupa – możliwość wykonania akcji utworzenia nowej grupy rachunków w module
Rachunki.
Modyfikacja grupy – możliwość wykonania akcji modyfikacji grupy rachunków w module
Rachunki.
Lista grup – dostęp do formatki listy grup rachunków w module Rachunki.

Sekcja Profil ogólny:


Prawa domyślne – dostęp do aplikacji ITE.

Sekcja Eksport:

















Szablon płatności eksportu – dostęp do szablonu eksportu – płatności w module
Import/Eksport.
Szablon historii rachunku – dostęp do szablonu eksportu – historia rachunku w module
Import/Eksport.
Lista szablonów – dostęp do formatki listy szablonów eksportu w module Import/Eksport.
Szablon kalendarz dni wolnych – dostęp do szablonu eksportu – kalendarz dni wolnych w
module Import/Eksport.
Szablon deklaracji w przelewie US – dostęp do szablonu eksportu – deklaracje w przelewie US
w module Import/Eksport.
Szablon banków krajowych – dostęp do szablonu eksportu – banki krajowe w module
Import/Eksport.
Nowy szablon – dostęp do formatki Nowy szablon eksportu i możliwość wykonania akcji
stworzenia nowego szablonu eksportu w module Import/Eksport
Szablon kontrahentów krajowych – dostęp do szablonu eksportu – kontrahenci krajowi w
module Import/Eksport.
Modyfikacja szablonu – możliwość wykonania akcji modyfikacji szablonu eksportu.
Szablon urzędów skarbowych – dostęp do szablonu eksportu – urzędy skarbowe w module
Import/Eksport.
Szablon historii zleceń – dostęp do szablonu eksportu – historia zleceń w module
Import/Eksport.
Usunięcie szablonu – możliwość wykonania akcji usunięcia szablonu eksportu.
Szablon kodów operacji – dostęp do szablonu eksportu – kody operacji w module
Import/Eksport.
Szczegóły szablonu – możliwość wykonania akcji wejścia w szczegóły szablonu eksportu.
Akcja Eksportuj – możliwość wykonania akcji Eksportuj na formatce Listy szablonów
eksportu lub Eksport.
Pliki do pobrania – dostęp do formatki Pliki do pobrania w module Import/Eksport.

17.6 Moje uprawnienia
Formularz Moje uprawnienia umożliwia użytkownikowi wgląd w uprawnienia, jakie posiada w danym
kontekście pracy.
219

Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Moje
uprawnienia.
Szczegółowy wykaz, do czego służą poszczególne uprawnienia, znajduje się w rozdziale Zarządzanie
użytkownikami.

Moje uprawnienia

17.7 Definiowanie restrykcji dla rachunków
Formatka umożliwia zdefiniowanie restrykcji dla rachunków na grupy kontrahentów, co umożliwia
przypisanie do wybranego rachunku grup kontrahentów, dla których wykonanie przelewu będzie
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możliwe. W celu zdefiniowania restrykcji użytkownik musi uzupełnić pola widoczne na ekranie, a
następnie potwierdzić operację poprzez kliknięcie przycisku Zapisz.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) >
Definiowanie restrykcji dla rachunków.

Definiowanie restrykcji dla rachunku

17.8 Schematy akceptacji
Funkcjonalność schematów akceptacji jest dla użytkownika dodatkowym zabezpieczeniem, ponieważ
wybrane zlecenie nie będzie mogło zostać zrealizowane, dopóki nie zostanie podpisane przez wszystkie
osoby należące do danego schematu akceptacji.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Schematy
akceptacji.
Na formularzu zostaną zaprezentowane aktualne schematy akceptacji danej firmy. W ramach
formularza użytkownik będzie miał możliwość:



Sprawdzenia wykorzystanych limitów – akcja Wykorzystane limity.
Testowania schematów akceptacji – przycisk Testuj.

Na ekranie Schematy Akceptacji prezentowane są następujące informacje:




ID grupy – numer identyfikacyjny grupy wykorzystywany podczas definiowania schematów
akceptacji.
Opis grupy – dodatkowy opis.
Użytkownicy – imię i nazwisko użytkowników przypisanych do danej grupy.

W ramach Listy schematów akceptacji (blok schematu) prezentowane są następujące dane:




Numer rachunku – numer rachunku przypisany do danego bloku; możliwe jest przypisanie
więcej niż jednego rachunku do danego bloku akceptacji.
Waluta – waluta rachunku.
Typ – typ rachunku.
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Wykorzystane limity – kliknięcie akcji powoduje przejście do formularza Wykorzystane
limity.

W ramach Atrybutów schematu (definiowanych osobno dla każdego bloku) prezentowane są
następujące pola:








Typ zlecenia – lista zleceń, dla których obowiązuje dany schemat.
Nazwa schematu.
Budowa schematu – informacja o liczbie i rodzaju podpisów potrzebnych do spełnienia
schematów akceptacji.
Data ważności schematu – zdefiniowana data ważności.
Waluta schematu – zdefiniowana waluta schematu.
Limity schematu – zdefiniowane limity dla danego schematu.
Testuj – akcja otwierająca formularz testu schematu akceptacji.

Funkcjonalność związana z limitami schematu umożliwia użytkownikowi zarządzanie limitami
nałożonymi na wykonywane operacje, co ułatwia kontrolę nad ilością oraz kwotą wykonywanych
operacji.
Podczas udostępniania usługi bgk24 klient wypełnia Wniosek o nadanie dostępu do systemu bgk24.
W tym wniosku dla każdego schematu podaje kwotowy limit operacji w wybranym okresie.
Informację o wykorzystanych limitach w ramach wybranego rachunku użytkownik może uzyskać po
kliknięciu w link Wykorzystane limity. Istnieją trzy typy limitów schematu:




Wewnętrzne (firma) – definiuje limity dla przelewów pomiędzy rachunkami w ramach firmy.
Ten limit jest obciążany przez typ zlecenia:
 Przelew własny.
 Wewnętrzne (holding) – definiuje limity dla przelewów pomiędzy rachunkami w
ramach holdingu. Ten limit jest obciążany przez następujące typy zleceń:
 Przelew krajowy (w kontekście firmy – przelew krajowy na rachunek firmy w
ramach holdingu prowadzony w BGK).
 Przelew własny (w kontekście holdingu – przelew własny z rachunku firmy 1
na rachunek firmy 2).
Zewnętrzne – definiuje limity dla typów przelewów:
 Przelew krajowy.
 Przelew ZUS.
 Przelew podatkowy.

Dodatkowo przelew ZUS może składać się z czterech przelewów składowych. W przypadku gdy dla
przelewu ZUS ustawiony jest limit, oznacza to, że suma pod przelewów nie może przekroczyć tego
limitu.
Zmiana limitów możliwa jest po przesłaniu do Banku wniosku o zmianę limitów.
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Schematy akceptacji
Przejście do ekranu testowania schematów akceptacji jest możliwe po wybraniu przycisku Testuj.
Kliknięcie przycisku Testuj na ekranie Testowania schematów akceptacji spowoduje sprawdzenie
statusu wykonania zlecenia zgodnie z wybranymi kryteriami.
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Testowanie schematów akceptacji

17.9 Zmiana hasła
Formularz ten umożliwia użytkownikowi zmianę hasła logowania do systemu poprzez wprowadzenie
aktualnego oraz nowego hasła. Wprowadzone zmiany zatwierdzane są przez wybranie przycisku
Zapisz.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Zmiana
hasła.
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Zmiana hasła

17.10 Lista urządzeń autoryzacyjnych
Zagadnienia związane z funkcjonalnością urządzeń autoryzacyjnych zostały opisane w rozdziale
Logowanie i podpisywanie zleceń przy pomocy narzędzi autoryzacyjnych.

17.11 Historia korzystania z systemu
Formularz ten umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie i przeglądanie żądanych zdarzeń występujących
w systemie.
Wejście do ekranu jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Historia
korzystania z systemu.
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Historia korzystania z systemu – filtr

W celu wyświetlenia listy zdarzeń należy zdefiniować kryteria wyszukiwania i wybrać przycisk
Wyświetl. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zdarzeń zgodna z wybranym kryterium.
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Historia korzystania w systemu – wyniki
Przycisk Zapisz do pliku prezentowany pod listą umożliwia zapis listy w formacie CSV.

17.12 Identyfikator własny
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi dostęp do informacji na temat identyfikatora własnego.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) >
Identyfikator własny.
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Identyfikator własny
Na ekranie prezentowany jest przycisk Modyfikuj. Po kliknięciu przycisku zaprezentowany zostaje
ekran edycyjny dla identyfikatora własnego.

Identyfikator własny – modyfikacja
Funkcjonalność modyfikacji identyfikatora własnego umożliwia modyfikację aktualnego loginu
użytkownika.
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:
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Anuluj – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Dodanie identyfikatora
własnego.
Dalej – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu pośredniego.

Identyfikator własny – ekran pośredni
Na ekranie pośrednim prezentowany jest przycisk typu split button Podpisz i zapisz (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji). Dla przycisku możliwe są
następujące wartości:




Podpisz certyfikatem i zapisz
Podpisz tokenem sprzętowym i zapisz
Podpisz tokenem mobilnym i zapisz.

Po podpisaniu zlecenia oraz wywołaniu usługi zapisującej dyspozycję zaprezentowany zostaje przycisk
Powrót. Kliknięcie przycisku powoduje przekierowanie do formatki Identyfikator własny.

17.13 Metoda logowania do systemu
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi określenie i zapisanie metody, którą będzie się logował do
systemu.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Metoda
logowania do systemu.
Na ekranie możliwe jest dostosowanie następujących parametrów:




wybór używanego identyfikatora przy logowaniu: identyfikator albo identyfikator i
Identyfikator własny;
wybór sposobu autoryzacji przy logowaniu: hasło, aktywna metoda autoryzacji albo hasło
i aktywna metoda autoryzacji;
wybór typu hasła: statyczne albo maskowane;
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wybór metody autoryzacji przy logowaniu: certyfikat, token mobilny albo token
sprzętowy. Dostępność powyższych opcji będzie uzależniona od zarejestrowanych
rodzajów urządzeń autoryzacyjnych użytkownika i ich aktywności.

Metoda logowania do systemu
Na ekranie prezentowany jest przycisk Modyfikuj. Kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu
pośredniego.

Metoda logowania do systemu – ekran pośredni
Na ekranie pośrednim prezentowane są następujące przyciski:
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Anuluj – kliknięcie przycisku powoduje powrót do ekranu edycyjnego.
Podpisz i zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie globalnych ustawień logowania
oraz specyficznych dla aktualnego kontekstu (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało
opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji).
Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście do formatki Globalne ustawienia
logowania. Przycisk jest prezentowany po wywołaniu usługi zapisującej dyspozycję.
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18 Moduł komunikacji
Moduł komunikacji umożliwia odczytywanie ankiet i wiadomości powitalnych wysłanych przez Bank
do użytkownika.

18.1 Lista wiadomości
Funkcjonalność daje możliwość łatwego podglądu listy wiadomości wysłanych do użytkownika, a także
wykonania akcji związanych z wiadomościami, np. usunięcie wiadomości.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Komunikacja (ikona koperty) > Lista
wiadomości.
Formularz Lista wiadomości prezentuje wiadomości otrzymane przez danego użytkownika.
Wiadomości prezentowane na liście dotyczą użytkownika w kontekście danej firmy.

Lista wiadomości
Po kliknięciu w Temat wątku zostaną wyświetlone jego szczegóły.
Lista wiadomości w wątku zawiera informację o dacie wysłania wiadomości oraz o tym, czy była to
wiadomość wysłana przez Bank, czy przez użytkownika. Temat wiadomości nieprzeczytanej zaznaczony
będzie pogrubioną czcionką.
W tabeli z wiadomościami możliwe są następujące akcje:



Szczegóły – kliknięcie akcji powoduje przejście do szczegółów wątku.
Archiwizuj – kliknięcie akcji powoduje zmianę wątku na archiwalny. Akcja jest dostępna dla
wątków o statusie: Zakończone, Zrealizowane, Odrzucone.
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Usuń – kliknięcie akcji powoduje usunięcie wątku. Akcja jest dostępna dla wątków o statusie:
Zakończone, Zrealizowane, Odrzucone, Archiwalne.

Na ekranie prezentowany jest przycisk Nowa wiadomość. Kliknięcie przycisku powoduje przejście do
ekranu tworzenia nowej wiadomości.
Wątki prezentowane na liście wiadomości mogą mieć następujące statusy:
Nowy
z
podstatusem Prezentowany, gdy najnowsza
nieprzeczytany
nieprzeczytana przez użytkownika.

Nowy
z
przeczytany

wiadomość

w

wątku

jest

podstatusem Prezentowany, gdy najnowsza wiadomość w wątku jest przeczytana
przez użytkownika.

Kopia robocza

Prezentowany, gdy najnowsza wiadomość w wątku jest niewysłana
przez użytkownika.

Archiwalny

Prezentowany, gdy wątek został przeniesiony do archiwum.

Usunięty

Wiadomości usunięte nie są prezentowane w platformie komunikacji.

W trakcie akceptacji

Prezentowany, gdy najnowsza wiadomość w wątku musi zostać
zautoryzowana przez użytkownika lub spełnić schemat akceptacji.
Status dostępny jedynie dla wiadomości, które wymagają autoryzacji.

Zaakceptowany

Prezentowany, gdy najnowsza wiadomość w wątku została
zautoryzowana przez użytkownika lub zebrała wszystkie wymagane
podpisy ze schematu akceptacji, ale nie została jeszcze wysłana.
Status dostępny jedynie dla wiadomości, które wymagają autoryzacji.

Wysłany

Prezentowany, gdy najnowsza wiadomość w wątku została wysłana
przez użytkownika. do Banku.

W trakcie realizacji

Prezentowany, gdy wiadomość wysłana
przydzielona lub przekierowana do doradcy.

Zakończone

Prezentowany, gdy typ wysłanej wiadomości nie wymagał autoryzacji
i procesowanie wątku zostało zakończone.

Zrealizowane

Prezentowany, gdy typ wysłanej wiadomości wymagał autoryzacji i
procesowanie wątku zostało zakończone pomyślnie.

Odrzucone

Prezentowany, gdy typ wysłanej wiadomości wymagał autoryzacji i
procesowanie wątku zostało zakończone niepomyślnie.

do

banku

została

18.2 Szczegóły wątku
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd szczegółowych informacji na temat otrzymanej
wiadomości.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Komunikacja (ikona koperty) > Lista
wiadomości > temat wiadomości lub Komunikacja (ikona koperty) > Lista wiadomości > akcja Szczegóły.
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Rysunek 2 Szczegóły wątku
Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:



Archiwizuj – po kliknięciu przycisku następuje archiwizacja wątku. Przycisk jest dostępny dla
wątków o statusie: Kopia robocza, Zakończone, Odrzucone i Zrealizowane.
Usuń – po kliknięciu przycisku następuje usunięcie wątku. Przycisk jest dostępny dla wątków
o statusie: Kopia robocza, Zakończone, Odrzucone i Zrealizowane.

oraz przyciski rozwijalne:









Odpowiedz – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu tworzenia nowej
wiadomości. Akcja jest niedostępna dla wiadomości typu Komunikat powitalny czy Ankieta.
Edytuj – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu tworzenia nowej wiadomości z
wypełnionymi danymi edytowanej wiadomości. Przycisk jest widoczny dla wiadomości o
statusie: kopia robocza, w trakcie akceptacji, zaakceptowane.
Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu i umożliwia
podpisanie wiadomości. Przycisk jest widoczny dla wiadomości o statusie: Kopia robocza, W
trakcie akceptacji (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Logowanie i podpisywanie zleceń przy pomocy narzędzi autoryzacyjnych).
Podpisz i wyślij – kliknięcie przycisku powoduje wywołanie komponentu podpisu i umożliwia
podpisanie i wysłanie wiadomości. Przycisk jest widoczny dla wiadomości o statusie: Kopia
robocza, W trakcie akceptacji.
Wyślij – kliknięcie przycisku skutkuje wysłaniem wiadomości do Banku. Przycisk jest widoczny
dla wiadomości o statusie: Kopia robocza, Zaakceptowany. Przycisk jest widoczny za
uprawnieniem.

18.3 Nowa wiadomość
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi stworzenie wiadomości, a następnie przeprocesowanie jej,
poprzez bgk24.
Wiadomości w module komunikacyjnym może składać każdy z użytowników bgk24 posiadający
uprawnienie do tego modułu.
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Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Komunikacja (ikona koperty) > Lista
wiadomości > przycisk Nowa wiadomość.
1. Aby złożyć dyspozycję w module komunikacji, po zalogowaniu do bgk24 należy w górnym
menu wybrać ikonę wiadomości.

Moduł komunikacji (ikona koperty)

2. Następnie należy wybrać Nowa wiadomość. W systemie dostępne są wiadomości, które nie
wymagają autoryzacji, oraz takie, które muszą zostać zautoryzowane przez użytkowników
występujących w grupie akceptacji, zgodnie ze schematem akceptacji dla modułu komunikacji.

Wybór nowej wiadomości

3. Na formatce nowej wiadomości należy wybrać:
a)
b)
c)
d)

Typ wiadomości ,
Wpisać temat wiadomości zgodnie z wybranym typem wniosku,
W treści podać informacje niezbędne do realizacji dyspozycji.
Jeżeli do wiadomości ma zostać dodany dokument należy wybrać Dodaj i załączyć plik
(pojawi się przycisk Wybierz plik, po którego kliknięciu otworzy się okienko gdzie należy
wskazać lokalizację pliku)
e) przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku.

Nowa wiadomość
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Wybór dyspozycji z listy

Przykładowa wiadomość

4. Jeżeli wiadomość nie wymaga autoryzacji to w kolejnym kroku należy kliknąć na przycisk
Wyślij aby wysłać dyspozycję do realizacji przez bank.
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Przykład wiadomości nie wymagającej autoryzacji - Nowa wiadomość Krok2

5. Jeżeli wiadomość wymaga autoryzacji, w kroku 2 użytkownik występujący w grupie
akceptacji dla modułu komunikacji powinien podpisać wiadomość posiadanym narzędziem
autoryzacji (token mobilny/ token sprzętowy/ certyfikat) – w tym celu należy użyć przycisk
Podpisz i Wyślij i wysłać do realizacji przez bank.
Podpisanie wiadomości powinno być zgodne z ustawionym schematem akceptacji dla
modułu komunikacji (np. jeżeli wymagana jest autoryzacja przez dwóch użytkowników,
najpierw wiadomość autoryzuje pierwszy użytkownik, a następnie drugi).

Przykład wiadomości autoryzowanej - Nowa wiadomość Krok2
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Przykład wiadomości autoryzowanej – podpisywanie (przykład autoryzacji tokenem sprzętowym)

Informacja o prawidłowym podpisaniu i wysłaniu wiadomości

6. Po prawidłowym podpisaniu wiadomości Wiadomość będzie prezentowana na liście
wiadomości ze statusem „Wysłany”
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Lista wiadomości – status wiadomości Wysłany

7. Po podjęcu przez Bank wiadomości, wiadomość otrzyma status „W trakcie realizacji”

Lista wiadomości – status wiadomości „W trakcie realizacji”

8. Status wiadomości „Zrealizowane” oznacza, że dyspozycja została przekazana do
odpowiedniej komórki w Banku i zostanie w możliwie najkrótszym czasie zrealizowana. W
przypadku gdy do realizacji dyspozycji wskazanej w wiadomości będą niezbędne dodatkowe
informacje, Państwa Opiekun skontaktuje się z Państwem.
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18.4 Zasady składania, za pomocą modułu komunikacji bgk24, Dyspozycji
stanowiących oświadczenia woli Posiadacza rachunku związane
z dokonywaniem czynności bankowych.
1. Rodzaje obsługiwanych przez Bank Dyspozycji, które stanowią oświadczenia woli Posiadacza
rachunku, które mogą być składane za pomocą modułu komunikacji bgk24 określa poniższa
tabela.
2. Dyspozycje mogą mieć charakter finansowy i niefinansowy.
3. Dyspozycje niefinansowe mogą w szczególności dotyczyć składania wniosków w zakresie
oferowanych przez Bank produktów i usług oraz oświadczeń woli dotyczących zawarcia przez
Posiadacza rachunku i bank umowy.
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2015
r. poz. 128) Dyspozycje stanowiące oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności
bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej, a jeśli ustawa zastrzega dla czynności
prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w postaci elektronicznej spełnia
wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem
nieważności.
5. Dyspozycje autoryzowane przez System bankowości elektronicznej bgk24 nie wymagają
podpisu i pisemnego potwierdzenia przez Posiadacza rachunku.
6. W celu zminimalizowania ryzyka złożenia niektórych wskazanych w tabeli niżej Dyspozycji
przez osoby, którym Posiadacz rachunku udzielił uprawnień do ich autoryzacji, a które mogą
faktycznie nie posiadać odpowiedniego umocowania, niezależnie od zasad autoryzacji
opisanych niżej w pkt. 8, Bank będzie dodatkowo weryfikował (na podstawie powszechnie
dostępnych informacji lub posiadanych dokumentów) czy Dyspozycja została autoryzowana
przez:
a. osoby, które są uprawnione lub upoważnione do udzielania dalszych pełnomocnictw
- jeżeli wniosek dotyczy dodania nowego Użytkownika bgk24,
b. osoby, które są uprawnione do otwarcia rachunku i składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku (w pozostałych wskazanych
przypadkach).

7. Oświadczenie woli jest składane przez osoby, które w bgk24 autoryzowały dyspozycje.
Dołączany dokument elektroniczny (najlepiej w formacie PDF) nie musi być podpisany
odręcznie lub powinny go podpisać osoby dokonujące autoryzacji. W przypadku rozbieżności
pomiędzy osobami autoryzującymi dyspozycje w bgk24 a osobami które podpisały dokument
odręcznie przyjmuje się że oświadczenie woli złożyły osoby które dokonały autoryzacji w bgk24
i ma to znaczenie dla procedowania dokumentu.
8. Możliwość skorzystania z funkcjonalności autoryzacji Dyspozycji za pomocą modułu
komunikacji bgk24 jest uzależniona od tego czy (warunki łączne):
a. we wniosku o nadanie dostępu do Systemu bankowości elektronicznej oraz wniosku o
dodanie nowych Użytkowników wraz z późniejszymi wnioskami o zmianę zakresu
udostępnionych usług bankowości elektronicznej Posiadacz rachunku ustalił:
i. schematy akceptacji dla tego typu Dyspozycji (sekcja wniosku dotycząca
budowy schematów akceptacji dla pozostałych dyspozycji finansowych i
niefinansowych: Wnioski /Moduł Komunikacji (lub we wcześniejszych
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wnioskach sekcja konfiguracja wymaganych podpisów: Zlecenie otwarte)).
Zdefiniowane schematy akceptacji określają wymagania formalne w zakresie
liczby Użytkowników autoryzujących Dyspozycję oraz konfigurację grup
akceptacji, do których muszą oni należeć, aby autoryzacja była uznana za
skuteczną,
ii. przynależności Użytkowników do grup akceptacji tj. określenie czy dana osoba
ma prawo autoryzacji Dyspozycji, a jeżeli tak to w ramach, której/których grup
akceptacji (sekcja wniosku lista użytkowników posiadacza rachunku i zakres
uprawnień: Przynależność do Grupy/Grup akceptacji (od A do Z albo brak)
lub we wcześniejszych wnioskach sekcje dotyczące uprawnień Użytkowników:
Kolumna na „Karcie wzorów podpisów” - I lub II (lub X – brak).
b. Użytkownikom, o których mowa w pkt 8 lit. a., Administrator Systemu bankowości
elektronicznej musi nadać Uprawnienia do Modułu komunikacji, które umożliwiają
wyświetlenie i autoryzację dyspozycji (uprawnienia z opisem „Lista wątków”,
„Szczegóły wątku” oraz zawierające słowo „podpisz”).
c. Ponadto, aby możliwe było wprowadzenie i wysłanie do banku już zautoryzowanej
Dyspozycji, Administrator Systemu bankowości elektronicznej musi nadać
Użytkownikom (nie muszą to być Użytkownicy, którzy mają prawo do autoryzacji)
Uprawnienia do Modułu komunikacji, które umożliwiają wprowadzanie nowych
Dyspozycji, dołączanie do nich załączników, wyświetlanie listy Dyspozycji i wysłanie do
Banku zautoryzowanych Dyspozycji (Uprawnienia z opisem „Dodaj dyspozycję”,
„Dodaj załącznik”, „Lista wątków”, „Szczegóły wątku” „Wyślij/odpowiedz”).
9. Każdy Użytkownik systemu bgk24 może sprawdzić posiadane uprawnienia w zakładce
Ustawienia -> Moje uprawnienia.
10. Administrator Systemu może sprawdzić lub zmodyfikować uprawnienia pozostałych
Użytkowników w zakładce Ustawienia -> Zarządzanie użytkownikami. Informacje o grupach i
ustanowionych schematach akceptacji dla Modułu komunikacja znajdują się zakładce
Ustawienia –> Schematy akceptacji –> Komunikacja.
11. Prezentowany w Module komunikacji status „Zrealizowana” oznacza, że Dyspozycja została
otrzymana przez Bank i przekazana do dalszej obsługi.
12. W przypadku gdy do realizacji dyspozycji będą wymagane dodatkowe informacje lub
Dyspozycja nie będzie mogła być zrealizowana, Bank przekaże Posiadaczowi rachunku
właściwy komunikat za pomocą wiadomości w Module komunikacja lub bezpośrednio przez
Doradcę.
13. Status wiadomości „Odrzucona” oznacza, że dyspozycja nie spełniła wymagań formalnych.
Powód odrzucenia będzie wpisany do wiadomości.
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Rodzaje dyspozycji stanowiących oświadczenia woli Posiadacza rachunku, które mogą być
składane za pomocą modułu komunikacji bgk24.

1. TYP WIADOMOŚCI Rachunki i karty płatnicze – wnioski
Wymagane wypełnienie i
dołączenie do wiadomości
Złożenie wniosku o wydanie Wniosek o wydanie karty
karty płatniczej na podstawie płatniczej na podstawie już
już zawartej umowy
zawartej umowy
Rodzaj dyspozycji

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Złożenie wniosku o zmianę Wniosek o zmianę limitu karty
limitu karty
płatniczej /o włączenie lub
wyłączenie
funkcji
Złożenie wniosku o włączenie
zbliżeniowości
funkcji zbliżeniowości
Autoryzacja
przez
osoby
Złożenie wniosku o wyłączenie
uprawnione
do
otwarcia
funkcji zbliżeniowości
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Złożenie zamówienia duplikatu Zamówienie na duplikatu karty
karty
VISA

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Zgłoszenie utraty karty

Zgłoszenie utraty karty

Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenie reklamacji

Wystąpienie o nową kartę w Wniosek o wydanie nowej karty
miejsce zastrzeżonej
w miejsce zastrzeżonej

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
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Temat wiadomości
KARTY PŁATNICZE

Zgłoszenie danych do usługi 3D Formularz „Dane do usługi 3D
Secure
Secure”
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Złożenie
oświadczenia
o Oświadczenie
o
zobowiązaniach (dot. kart zobowiązaniach (dotyczy kart
obciążeniowych)
obciążeniowych)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Złożenie
oświadczenia
o Załącznik określający warunki
przyjęciu
do
wiadomości wydawania i używania kart
warunków
wydawania
i płatniczych
używania kart płatniczych
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Wniosek o rachunek bankowy
oraz
świadczenie
usług
powiązanych
przez
osoby
Złożenie wniosku o otwarcie Autoryzacja
uprawnione
do
otwarcia
nowego rachunku
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Załącznik do Karty wzorów
podpisów
przez
osoby
Zdefiniowanie
numerów Autoryzacja
do
otwarcia
rachunków
do
których uprawnione
rachunku
i
składania
obowiązuje wskazana KWP
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Złożenie dyspozycji blokady
środków
na
rachunku
bankowym, z wyłączeniem
dyspozycji
dotyczących
zabezpieczeń

Dyspozycja dokonania blokady
środków
na
rachunku
bankowym, z wyłączeniem
dyspozycji
dotyczących
zabezpieczeń
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RACHUNKI

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Złożenie dyspozycji blokady
środków
na
rachunku
bankowym, z wyłączeniem
dyspozycji
dotyczących
zabezpieczeń

Dyspozycja odwołania blokady
środków
na
rachunku
bankowym, z wyłączeniem
dyspozycji
dotyczących
zabezpieczeń
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Dyspozycja zmiany rachunku
do
opłat
wspólnych
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
Złożenie dyspozycji zmiany rachunku
i
składania
rachunku do opłat wspólnych
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Złożenie dyspozycji przekazania
środków z rachunku VAT na
rachunek
rozliczeniowy
państwowej
jednostki
budżetowej (PJB)

Dyspozycja
przekazania
środków z rachunku VAT na
rachunek
rozliczeniowy
państwowej
jednostki
budżetowej (PJB)

Pełnomocnictwo

Udzielenie pełnomocnictwa

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Pełnomocnictwo na rzecz osób
trzecich

Autoryzacja
przez
osoby
Udzielenie pełnomocnictwa na uprawnione
do
otwarcia
rzecz osób trzecich
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
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Dyspozycja
zamknięcia
rachunku bankowego
Autoryzacja
przez
osoby
Dyspozycja
zamknięcia uprawnione
do
otwarcia
rachunku bankowego
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Upoważnienie do odbioru
wyciągów
z
rachunku
bankowego
pomocniczego
Złożenie upoważnienia do płacowego w złotych
odbioru wyciągów z rachunku Autoryzacja
przez
osoby
bankowego
pomocniczego uprawnione
do
otwarcia
płacowego w złotych
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Złożenie oświadczenia dot.
realizacji celów o których
mowa w art.192 ust.1, art. 196
ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust.2a,
art.200 ust. 1, art.202 oraz art.
208 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009
r.
o
finansach
publicznych.

Oświadczenie (wyłączenie SP)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Załącznik określający warunki
otwierania i prowadzenia
rachunków
bankowych
Złożenie
oświadczenia
o /autoinwestycji
przyjęciu
do wiadomości
przez
osoby
warunków
otwierania
i Autoryzacja
do
otwarcia
prowadzenia
rachunków uprawnione
rachunku
i
składania
bankowych /autoinwestycji
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Załącznik określający warunki
otwierania i prowadzenia
Złożenie
oświadczenia
o rachunku płacowego
przyjęciu
do wiadomości Autoryzacja
przez
osoby
warunków
otwierania
i uprawnione
do
otwarcia
prowadzenia
rachunku rachunku
i
składania
płacowego
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Złożenie
oświadczenia
o
przyjęciu
do wiadomości
warunków
otwierania
i
prowadzenia
rachunku
bankowego
w
złotych

Załącznik określający warunki
otwierania i prowadzenia
rachunku bankowego w złotych
podlegającego
konsolidacji
finansów publicznych
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podlegającego
konsolidacji Autoryzacja
przez
osoby
finansów publicznych
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Załącznik określający warunki
otwierania i prowadzenia
płacowego
Złożenie
oświadczenia
o rachunku
podlegającego
konsolidacji
przyjęciu
do wiadomości
warunków
otwierania
i finansów publicznych
prowadzenia
rachunku Autoryzacja
przez
osoby
płacowego
podlegającego uprawnione
do
otwarcia
konsolidacji
finansów rachunku
i
składania
publicznych
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Załącznik określający warunki
otwierania i prowadzenia
Złożenie
oświadczenia
o rachunków pomocniczych dla
przyjęciu
do wiadomości uczelni wyższych
warunków
otwierania
i Autoryzacja
przez
osoby
prowadzenia
rachunków uprawnione
do
otwarcia
pomocniczych dla uczelni rachunku
i
składania
wyższych
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Złożenie
oświadczenia
o
przyjęciu
do wiadomości
warunków
otwierania
i
prowadzenia
rachunków
bankowych dla Pośredników
finansowych
w
ramach
perspektywy unijnej 20142020

Załącznik określający warunki
otwierania i prowadzenia
rachunków bankowych dla
Pośredników finansowych w
ramach
perspektywy
unijnej 2014-2020
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Umowa
dotycząca
przekazywania
w
formie
telefonicznej informacji o
Złożenie oświadczenia woli o saldzie rachunku
zawarciu umowy w formie Autoryzacja
przez
osoby
telefonicznej informacji o uprawnione
do
otwarcia
saldzie rachunku
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Złożenie oświadczenia woli o Zmiana do Umowy Ramowej w
zawarciu Zmiany do Umowy zakresie świadczenia usługi
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Ramowej
w
zakresie
świadczenia
usługi
prowadzenia
rachunków
bankowych oraz innych usług
Banku
Gospodarstwa
Krajowego (czas nieoznaczony)

prowadzenia
rachunków
bankowych oraz innych usług
Banku
Gospodarstwa
Krajowego (czas nieoznaczony)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Umowa
w
sprawie
przyjmowania
wolnych
środków w depozyt u Ministra
Złożenie oświadczenia woli o Finansów
zawarciu umowy w sprawie
przez
osoby
przyjmowania
wolnych Autoryzacja
uprawnione
do
otwarcia
środków w depozyt u Ministra
rachunku
i
składania
Finansów
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Złożenie
oświadczenia
o
przyjęciu
do wiadomości
warunków
otwierania i
prowadzenia
rachunku
pomocniczego w złotych w
celu obsługi wolnych środków
przyjętych w depozyt u
Ministra Finansów

Załącznik określający warunki
otwierania i prowadzenia
rachunku pomocniczego w
złotych w celu obsługi wolnych
środków przyjętych w depozyt
u Ministra Finansów
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Potwierdzenie
rachunku VAT

otwarcia

Autoryzacja
przez
osoby
do
otwarcia
Potwierdzenie
otrzymania uprawnione
rachunku
i
składania
informacji o otwarcia rachunku
oświadczeń w zakresie praw i
VAT
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

Dyspozycja realizacji stałego
zlecenia płatniczego
Autoryzacja przez osoby
Dyspozycja realizacji stałego uprawnione do otwarcia
zlecenia płatniczego
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
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STAŁE ZLECENIA

Dyspozycja odwołania stałego
zlecenia płatniczego
Autoryzacja przez osoby
Dyspozycja odwołania stałego uprawnione do otwarcia
zlecenia płatniczego
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
Dyspozycja założenia lokaty Dyspozycja założenia lokaty
terminowej
terminowej

Dyspozycja
wcześniejszej
wypłaty środków z lokaty
terminowej

Złożenie
wniosku
o
Udostępnienie Usługi Sumy
Depozytowe

Dyspozycja wcześniejszej
wypłaty środków z lokaty
terminowej
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
Wniosek o udostępnienie
Usługi Sumy Depozytowe
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku

LOKATY
STANDARD

SUMY DEPOZYTOWE

Złożenie
wniosku
o
Wniosek o przeprowadzenie
przeprowadzenie
Bilansu
Bilansu Otwarcia
Otwarcia
Załącznik do Umowy Ramowej
dla Usługi Sumy Depozytowe
Złożenie
oświadczenia
o Autoryzacja przez osoby
przyjęciu
do wiadomości uprawnione do otwarcia
warunków świadczenia Usługi rachunku i składania
Sumy Depozytowe
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku

Złożenie wniosku o
udostępnienie usługi
identyfikacji masowych
płatności

Zamówienia wirtualnych NRB

Wniosek o udostępnienie
usługi identyfikacji masowych
płatności
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
Dyspozycja zamówienia
wirtualnych NRB
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
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TERMINOWE

SIMP

rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku

Złożenie oświadczenia o
przyjęciu do wiadomości
warunków świadczenia usługi
identyfikacji masowych
płatności

Załącznik do Umowy ramowej
- określający warunki
świadczenia usługi
identyfikacji masowych
płatności
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
OPINIE BANKOWE

Złożenie wniosku o Opinie
bankowe

Wniosek o opinie bankowe

Złożenie wniosku o
Potwierdzenia bankowe

Wniosek potwierdzenia
bankowe

Złożenie wniosku o
udostępnienie usługi
konsolidacji sald (konsolidacja
rzeczywista)

Dyspozycja konsolidacji na
żądanie

Złożenie dyspozycji zmiany w
usłudze konsolidacji sald
(konsolidacja rzeczywista)

Złożenie wniosku o
udostępnienie usługi
konsolidacji sald (konsolidacja
wirtualna)

Wniosek o udostępnienie
usługi
konsolidacji
sald
(konsolidacja rzeczywista)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Dyspozycja
dodatkowej
konsolidacji na żądanie
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Dyspozycja dokonania zmian w
usłudze
konsolidacji
sald
(konsolidacja rzeczywista)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Wniosek o udostępnienie
usługi
konsolidacji
sald
(konsolidacja wirtualna)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
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POTWIERDZENIA BANKOWE

KONSOLIDACJA SALD

Złożenie dyspozycji zmiany w
usłudze
konsolidacji
sald
(konsolidacja wirtualna)

Złożenie
oświadczenia
o
przyjęciu
do wiadomości
warunków świadczenia usługi
konsolidacji sald (konsolidacja
rzeczywista)

Złożenie
oświadczenia
o
przyjęciu
do wiadomości
warunków świadczenia usługi
konsolidacji sald (konsolidacja
wirtualna)

Złożenie
Oświadczenia
o
przekazaniu
danych
osobowych osób działających w
imieniu Posiadacza rachunku

obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Dyspozycja dokonania zmian w
usłudze
konsolidacji
sald
(konsolidacja wirtualna)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Załącznik określający warunki
świadczenia usługi konsolidacji
sald (konsolidacja rzeczywista)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Załącznik określający warunki
świadczenia usługi konsolidacji
sald (konsolidacja wirtualna)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Arkusz Danych Osobowych
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku

RACHUNEK

2. TYP WIADOMOŚCI Obsługa gotówkowa (ZOK) – wnioski
Rodzaj dyspozycji

Wymagane wypełnienie i
dołączenie do wiadomości

Dyspozycja
udostępnienia Dyspozycja ZOK dotycząca
usługi Operacje gotówkowe operacji
gotówkowych
otwarte
otwartych
przez
osoby
Dyspozycja zmiany zakresu Autoryzacja
do
otwarcia
usługi Operacje gotówkowe uprawnione
rachunku
i
składania
otwarte
Dyspozycja rezygnacji z usługi oświadczeń w zakresie praw i
majątkowych
Operacje
gotówkowe obowiązków
Posiadacza
rachunku
otwarte
Dyspozycja
udostępnienia
usługi wypłat walutowych z
rachunków w PLN Operacje
gotówkowe otwarte

Dyspozycja ZOK dotycząca
wypłat
gotówkowych
w
walutach: EUR, USD, GBP, CHF
z rachunku bankowego w PLN,
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Temat wiadomości

ZOK

Dyspozycja zmiany zakresu
usługi wypłat walutowych z
rachunków w PLN Operacje
gotówkowe otwarte
Dyspozycja rezygnacji z usługi
wypłat
walutowych
z
rachunków w PLN Operacje
gotówkowe otwarte

realizowanych w Banku Pekao
S.A.
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
otwarcia
rachunku
i
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Dyspozycja ZOK
dotycząca
Dyspozycja
udostępnienia operacji
gotówkowych
usługi Operacje gotówkowe zamkniętych (w przypadku
zamknięte
udostępniania usługi wraz z
załącznikami: Wykaz osób
upoważnionych,
Wykaz
rachunków, Harmonogram).
Autoryzacja
przez
osoby
Dyspozycja rezygnacji z
uprawnione
do
otwarcia
usługi Operacje gotówkowe
rachunku
i
składania
zamknięte
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków
majątkowych
Posiadacza rachunku
Dyspozycji ZOK
dotycząca
operacji
gotówkowych
zamkniętych: Harmonogram
Dyspozycja zmiany
harmonogramu Operacje
gotówkowe zamknięte

Dyspozycja zmiany Wykazu
osób upoważnionych
Operacje gotówkowe
zamknięte

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione do otwarcia rachunku
i składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku

Dyspozycji ZOK
dotycząca
operacji
gotówkowych
zamkniętych:
Wykaz
osób
upoważnionych
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione do otwarcia rachunku
i składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
Dyspozycji ZOK
dotycząca
operacji
gotówkowych
zamkniętych: Wykaz rachunków

Dyspozycja zmiany Wykazu
rachunków. Operacje
gotówkowe zamknięte

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione do otwarcia rachunku
i składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
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3. TYP WIADOMOŚCI Zmiana parametrów usługi bgk24
Rodzaj dyspozycji

Dodanie nowego rachunku do
podglądu

Dodanie nowego rachunku wraz
z określeniem schematów
akceptacji, limitami dla
przelewów)
Dodanie nowego rachunku wraz
z określeniem schematów
akceptacji, limitami oraz
częstotliwością generowania
wyciągów

Usunięcie udostępnionego
rachunku z bgk24

Zmiana schematów akceptacji
dla udostępnionego rachunku

Zmiany limitów dla przelewów

Dodanie nowego schematu
akceptacji dla modułu
komunikacji

Zmiana obecnego schematu
akceptacji dla modułu
komunikacji

Usunięcie schematu akceptacji
dla modułu komunikacji

Wymagane wypełnienie i
dołączenie do wiadomości
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie
usług powiązanych - Wniosek o
zmianę zakresu
udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie
usług powiązanych - Wniosek o
zmianę zakresu
udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie
usług powiązanych - Wniosek o
zmianę zakresu
udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek o zmianę
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek o zmianę
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek o zmianę
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek o zmianę
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek o zmianę
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek o zmianę
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
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Temat wiadomości

RACHUNKI

RACHUNKI

RACHUNKI

RACHUNKI

SCHEMATY

LIMITY

SCHEMATY

SCHEMATY

SCHEMATY

Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
Dodanie nowego schematu
powiązanych - Wniosek o zmianę
akceptacji dla ZOK
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
Zmiana obecnego schematu
powiązanych - Wniosek o zmianę
akceptacji dla ZOK
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
Usunięcie schematu akceptacji
powiązanych - Wniosek o zmianę
dla modułu ZOK
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
1. Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie
usług powiązanych Wniosek o zmianę zakresu
udostępnionych usług
Dodanie nowych użytkowników
bankowości elektronicznej
uprawnionych do autoryzacji
dyspozycji
finansowych
i
Wymagana jest autoryzacja
niefinansowych
(wraz
z
dyspozycji w bgk24 przez
określeniem,
czy
jest
osoby, które są uprawnione
użytkownikiem/administratorem,
lub upoważnione do
przynależnością
do
grup
udzielania dalszych
akceptacji, sposobu dystrybucji
pełnomocnictw
identyfikatora użytkownika oraz
2. Arkusz Danych osobowych
hasła startowego i wskazaniem,
Autoryzacja przez osoby
które narzędzia autoryzacji ma
uprawnione do otwarcia
być udostępnione)
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku

Dodanie nowych użytkowników
bez uprawnienia do autoryzacji
dyspozycji
finansowych
i
niefinansowych
(wraz
z
określeniem,
czy
jest
użytkownikiem/administratorem,
sposobu
dystrybucji
identyfikatora użytkownika oraz
hasła startowego i wskazaniem,
które narzędzia autoryzacji ma
być udostępnione)
Zmiany dotyczące użytkowników

SCHEMATY

SCHEMATY

SCHEMATY

UŻYTKOWNICY

1. Wniosek o rachunek
bankowy oraz świadczenie
usług powiązanych Część II
Wniosek o zmianę zakresu
udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Wymagana jest autoryzacja
dyspozycji w bgk24 przez
osoby, które są uprawnione
lub upoważnione do
udzielania dalszych
pełnomocnictw
2. Arkusz Danych osobowych
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw
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UŻYTKOWNICY

i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku

Zmiana zakresu uprawnień dla
obecnych
użytkowników
z
prawem
podpisu
na
użytkownika bez prawa podpisu
(wykreślenie z grupy akceptacji)

Zmiana zakresu uprawnień dla
obecnych użytkowników bez
prawa podpisu na użytkownika z
prawem podpisu (określenie
przynależności
do
grupy
akceptacji)

Zmiana zakresu uprawnień dla
obecnych
użytkowników
dodanie
uprawnień
administratora
Zmiana zakresu uprawnień dla
obecnych
użytkowników
odebranie
uprawnień
administratora
Usunięcie
użytkownika/użytkowników
z
Systemu
bankowości
elektronicznej
Zablokowanie
użytkownika/użytkowników
w
Systemie
bankowości
elektronicznej

1. Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie
usług powiązanych Wniosek o zmianę zakresu
udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
2. Arkusz Danych osobowych
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
1. Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie
usług powiązanych Wniosek o zmianę zakresu
udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
2. Arkusz Danych osobowych
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek o zmianę
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej
Część II Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek o zmianę
zakresu udostępnionych usług
bankowości elektronicznej

UŻYTKOWNICY

UŻYTKOWNICY

UŻYTKOWNICY

UŻYTKOWNICY

Wniosek o usunięcie
użytkownika z Systemu
bankowości elektronicznej

UŻYTKOWNICY

Wniosek o usunięcie
użytkownika z Systemu
bankowości elektronicznej

UŻYTKOWNICY

Część III Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
Dodanie nowego rachunku z
powiązanych - Wniosek
usługi
oraz
określenie
modyfikację zakresu
częstotliwości
generowania
udostępnionej usługi wyciągi
wyciągów elektronicznych
elektroniczne/informacji o
kartach płatniczych
254

WYCIĄGI

Usunięcie
udostępnionego
rachunku z usługi

Zmiana
częstotliwości
generowania
wyciągów
dla
udostępnionego rachunku

Dodanie nowych użytkowników
do usługi Wyciągi elektroniczne
(wraz z określeniem sposobu
dystrybucji
identyfikatora
użytkownika
oraz
hasła
startowego i wskazaniem, które
narzędzia autoryzacji ma być
udostępnione)

Dodanie nowych użytkowników
do udostępnionych informacji o
kartach (wraz z określeniem
sposobu
dystrybucji
identyfikatora użytkownika oraz
hasła startowego i wskazaniem,
które narzędzia autoryzacji ma
być udostępnione)

Część III Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek
modyfikację zakresu
udostępnionej usługi wyciągi
elektroniczne/informacji o
kartach płatniczych
Część III Wniosku o rachunek
bankowy oraz świadczenie usług
powiązanych - Wniosek
modyfikację zakresu
udostępnionej usługi wyciągi
elektroniczne/informacji o
kartach płatniczych
1. Część III Wniosku o
rachunek bankowy oraz
świadczenie usług
powiązanych - Wniosek
modyfikację zakresu
udostępnionej usługi
wyciągi
elektroniczne/informacji o
kartach płatniczych
Wymagana jest autoryzacja
dyspozycji w bgk24 przez
osoby, które są uprawnione
lub upoważnione do
udzielania dalszych
pełnomocnictw
2. Arkusz Danych osobowych
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
1. Część III Wniosku o
rachunek bankowy oraz
świadczenie usług
powiązanych - Wniosek
modyfikację zakresu
udostępnionej usługi
wyciągi
elektroniczne/informacji o
kartach płatniczych
Wymagana jest autoryzacja
dyspozycji w bgk24 przez
osoby, które są uprawnione
lub upoważnione do
udzielania dalszych
pełnomocnictw
2. Arkusz Danych osobowych
Autoryzacja przez osoby
uprawnione do otwarcia
255

WYCIĄGI

WYCIĄGI

UŻYTKOWNICY

UŻYTKOWNICY

rachunku i składania
oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
Usunięcie
użytkownika/użytkowników
Usługi Wyciągi elektroniczne

Wniosek o usunięcie
z użytkownika z Systemu
bankowości elektronicznej

Usunięcie
użytkownika/użytkowników
z
udostępnionych
informacji o
kartach płatniczych
Zablokowanie
użytkownika/użytkowników
w
Usłudze Wyciągi elektroniczne
Zablokowanie
użytkownika/użytkowników
w
udostępnionych informacjach o
kartach płatniczych
Odblokowanie
dostępu
do
systemu
bankowości
elektronicznej (wydanie hasła
startowego) dla wskazanego
użytkownika/wskazanych
użytkowników
Udostępnienie
dodatkowego
narzędzia
autoryzacji
dla
wskazanego
użytkownika/wskazanych
użytkowników

UŻYTKOWNICY

Wniosek o usunięcie
użytkownika z Systemu
bankowości elektronicznej

UŻYTKOWNICY

Wniosek o usunięcie
użytkownika z Systemu
bankowości elektronicznej

UŻYTKOWNICY

Wniosek o usunięcie
użytkownika z Systemu
bankowości elektronicznej

UŻYTKOWNICY

Wniosek o odblokowanie
dostępu do systemu bankowości
elektronicznej

NARZĘDZIA

Wniosek o narzędzia do Systemu
bankowości elektronicznej

NARZĘDZIA

Wymiana
tokena/tokenów
sprzętowych dla wskazanego Wniosek o narzędzia do Systemu
użytkownika/wskazanych
bankowości elektronicznej
użytkowników

NARZĘDZIA

Odblokowanie tokena/tokenów
sprzętowych dla wskazanego Wniosek o narzędzia do Systemu
użytkownika/wskazanych
bankowości elektronicznej
użytkowników

NARZĘDZIA

Zablokowanie narzędzia/narzędzi
autoryzacji
w
Systemie
bankowości elektronicznej dla
wskazanego
Wniosek o narzędzia do Systemu
użytkownika/wskazanych
bankowości elektronicznej
użytkowników

NARZĘDZIA

4. TYP WIADOMOŚCI Zlecenie Trade Finance
Rodzaj dyspozycji

Wymagane wypełnienie i
dołączenie do wiadomości
256

Temat wiadomości

Zlecenie udzielenia produktu
Zlecenie wystawienia gwarancji

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Zlecenie zmiany
produktu

Zlecenie zmiany gwarancji

udzielonego
GWARANCJA

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych

Wniosek o wypłatę środków z
zaliczki
Dyspozycja wypłaty środków z Załączony dokument musi być
zaliczki
podpisany
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
Oświadczenie Eksportera o
niepopełnieniu
przestępstwa
przekupstwa osoby pełniącej
Oświadczenie
Eksportera
o
funkcję publiczną w państwie
niepopełnieniu
przestępstwa
obcym
przekupstwa osoby pełniącej
funkcję publiczną w państwie
Załączony dokument musi być
obcym
podpisany
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
Oświadczenie Eksportera w
sprawie krajowego pochodzenia
produktu
lub
usługi
Oświadczenie Eksportera w
eksportowanych w ramach
sprawie krajowego pochodzenia
kontraktu eksportowego
produktu
lub
usługi
eksportowanych
w
ramach
Załączony dokument musi być
kontraktu eksportowego
podpisany
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

KREDYT DLA BANKU
NABYWCY/AKREDYTYWA

Oświadczenie o przeznaczeniu
towarów
Oświadczenie o przeznaczeniu
Załączony dokument musi być
towarów
podpisany
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
Wniosek Eksportera o wypłatę
Złożenie wniosku Eksportera o (kredyt dla banku nabywcy)
wypłatę (kredyt dla banku
nabywcy)
Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
składania
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KREDYT DLA BANKU
NABYWCY

oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Dokumenty do uruchomienia
wykupu wierzytelności
Dyspozycja
uruchomienia
Załączony dokument musi być
wykupu wierzytelności
podpisany
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
Blokada
na
kredytowym
Blokada
na
kredytowym

WYKUP WIERZYTELNOŚCI

rachunku

rachunku Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Zlecenie otwarcia akredytywy

Zlecenie otwarcia akredytywy

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Zlecenie zmiany akredytywy

Zlecenie zmiany akredytywy

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Zlecenie dyskonta akredytywy

Zlecenie dyskonta akredytywy

Autoryzacja
przez
osoby
uprawnione
do
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Zlecenie przekazania wpływów z
akredytywy

Zlecenie przekazania wpływów z Autoryzacja
przez
osoby
akredytywy
uprawnione
do
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Dyspozycja
wysłania
dokumentów z rozbieżnościami
Dyspozycja
wysłania Autoryzacja
przez
osoby
dokumentów z rozbieżnościami
uprawnione
do
składania
oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
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AKREDYTYWA

5. TYP WIADOMOŚCI – inne dyspozycje
Rodzaj dyspozycji

Temat wiadomości
Korekta/Instrukcja do polecenia wypłaty w
obrocie zagranicznym

Złożenie Korekty/Instrukcji do polecenia wypłaty
Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
w obrocie zagranicznym
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Przelew walutowy wewnętrzny – negocjowany
Zlecenie przelewu walutowego wewnętrznego
Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
dla kursu negocjowanego
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Uwolnienie środków z rachunku VAT dla
Państwowych Jednostek Budżetowych
Dyspozycja uwolnienia środków z rachunku VAT
dla Państwowych Jednostek Budżetowych
Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Prośba o pomoc w odzyskaniu pomyłkowo
przesłanych przez Klienta środków (Ognivo)
Dyspozycja - pomoc w odzyskaniu pomyłkowo
przesłanych przez Klienta środków (Ognivo)
Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Wypłata kredytów dla ZOZ-ów
Dyspozycja uruchomenia wypłaty kredytów dla Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
ZOZ-ów
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku

Dyspozycja
anulowania
gotówkowej w ramach ZOK

wpłaty/wypłaty

Anulowanie wpłaty/wypłaty
ramach ZOK

gotówkowej

w

Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Anulowanie wpłaty/wypłaty gotówkowej w
ramach ZOK

Dyspozycja anulowania wypłaty gotówkowej w
ramach ZOK
Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Prośba o kapitalizację dla SDS
Dyspozycja kapitalizacji SDS

Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Zlecenia zagraniczne – waluty poza tabelą BGK

Złożenie zlecenia przelewu zagranicznego – Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
waluty poza tabelą BGK
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
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Likwidacja lokaty terminowej
Dyspozycja likwidacji lokaty terminowej założonej
Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
poza bgk24
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Zmiana limitów transakcji jednorazowych i
dziennych
Dyspozycja
zmiana
limitów
transakcji
Autoryzacja przez osoby uprawnione do otwarcia
jednorazowych i dziennych
rachunku i składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku
Inne dokumenty których forma przekazania
Do uzgodnienia pomiędzy Posiadaczem rachunku
zostanie ustalona pomiędzy Posiadaczem
a bankiem
rachunku a bankiem

6. TYP WIADOMOŚCI Portal BGK-ZLECENIA
Poniższe rodzaje dyspozycji dotyczą obsługi płatności ze środków europejskich i
krajowego współfinansowania
Rodzaj dyspozycji
Zmiana uprawnień użytkownika
Dodanie użytkownika

Wymagane wypełnienie i dołączenie do
wiadomości

Temat wiadomości

Wniosek o dokonanie zmian (We
wniosku o nadanie dostępu do BGK ZLECENIA)

Odwołanie użytkownika
Inne zmiany

Autoryzacja przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Wniosek Potwierdzenie odbioru
(Narzędzi, List Użytkowników)

Potwierdzenie odbioru

Autoryzacja przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
Wniosek - Zwrot Narzędzi BGK-ZLECENIA

Zwrot Narzędzi

Autoryzacja przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych
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BGK - ZLECENIA

19 Moduł informacyjny
W module tym prezentowane są bieżące oraz archiwalne kursy walut, tabela stóp procentowych,
tabela opłat i prowizji, notowania giełdowe oraz informacje o produktach bankowych. Wejście w
moduł informacyjny jest możliwe poprzez kliknięcie ikonki litery i w górnym menu.

19.1 Kursy walut
Formularz w czytelny i prosty sposób prezentuje dane na temat aktualnych kursów walut.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Informacje (ikona i) > Kursy walut
Wybór zakładki Moduł informacyjny powoduje otwarcie formatki Kursy walut, gdzie Użytkownik może
wybrać datę, dla której ma być wyświetlana tabela.

Kursy walut

19.2 Oprocentowanie
Funkcjonalność umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji na temat tabel z oprocentowaniem.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Informacje (ikona i) > Oprocentowanie.
Przejście powyższych kroków skutkuje otworzeniem ekranu zawierającego odnośnik w postaci linku do
strony zewnętrznej banku, skąd użytkownik może pobrać właściwe tabele.
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Oprocentowanie

19.3 Tabela opłat i prowizji
Funkcjonalność umożliwia prosty i szybki dostęp do tabel z informacjami na temat bieżących opłat i
prowizji.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Informacje (ikona i) > Tabela opłat i prowizji.
Kliknięcie w link otwiera dokument zawierający wszystkie tabele.

Tabela opłat i prowizji

19.4 Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
Funkcjonalność umożliwia łatwy podgląd informacji na temat godzin granicznych przyjmowania zleceń
w BGK.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Informacje (ikona i) > Godziny graniczne
przyjmowania zleceń płatniczych w BGK.
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Godziny graniczne przyjmowania zleceń w BGK
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20 Autoryzacja transakcji
20.1 Podpis certyfikatem
Podpis zlecenia polega na wyborze wcześniej zaimportowanego certyfikatu oraz potwierdzeniu
wykonywania operacji poprzez wpisanie hasła zabezpieczającego klucz prywatny znajdujący się na
sprzęcie dostarczonym przez wystawcę.
Proces ten prezentowany jest poniżej:

Ekran tokena mobilnego podczas autoryzacji (wybór skanowania i wpisania kodu serwera)

Po wpisaniu i weryfikacji hasła następuje podpisanie zlecenia.

Wynik poprawnego podpisu certyfikatem

Wpisywanie hasła do klucza może odbywać się zarówno przy użyciu zwykłej klawiatury, jak i specjalnie
przygotowanej klawiatury ekranowej:
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20.2 Autoryzacja transakcji Wyzwanie-Odpowiedź (Challenge-Response)
Autoryzacja transakcji za pomocą tokena mobilnego lub sprzętowego jest realizowana poprzez
wykorzystanie metody Wyzwanie-Odpowiedź (Challenge-Response). Metoda ta polega na
dwustopniowej autoryzacji. System generuje wyzwanie na podstawie danych transakcji, które muszą
zostać wprowadzone do tokena mobilnego lub sprzętowego. Po wprowadzeniu wyzwania algorytm
tokena wylicza wartość odpowiedzi, która musi zostać wpisana w dedykowanym dla tokenów
komponencie autoryzacyjnym.
Wygenerowane wyzwanie ma dwie równoważne postacie:


Kod QR (prezentowany jako obraz QR), który można zeskanować z ekranu monitora za
pomocą aparatu telefonu komórkowego przy pomocy aplikacji tokena mobilnego. Ten rodzaj
wyzwania jest dostępny jedynie przy autoryzacjach transakcji za pomocą tokena mobilnego.

Ekran tokena mobilnego podczas autoryzacji (wybór skanowania i wpisania kodu serwera)
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Autoryzacja operacji – Kod QR


Kod serwera (prezentowany w postaci ciągu alfanumerycznego), który należy ręcznie
wprowadzić do tokena sprzętowego lub aplikacji tokena mobilnego. Ten rodzaj wyzwania jest
dostępny zarówno dla tokenów sprzętowych, jak i mobilnych.
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Autoryzacja operacji – Kod Serwera
W celu przekazania wyzwania do tokena mobilnego użytkownik musi wykonać następujące czynności
w aplikacji tokena mobilnego w telefonie komórkowym:
1. Użytkownik klika przycisk Podpisz tokenem mobilnym i wyślij na ekranie pośrednim
przelewu w systemie bgk24.
2. Zaprezentowane zostaje okno Autoryzacja transakcji.
3. Użytkownik włącza aplikację tokena mobilnego w telefonie komórkowym, podaje PIN i klika
OK.
4. W telefonie komórkowym użytkownika zaprezentowana zostaje podpowiedź. Jeśli
podpowiedź jest prawidłowa, użytkownik klika przycisk Tak.
5. Użytkownik w aplikacji bgk24 wybiera sposób wprowadzenia kodu:
a. Zaznacza radio button KOD QR w polu Sposób wprowadzenia kodu, a następnie skanuje
kod QR poprzez kliknięcie przycisku Skanuj w telefonie komórkowym. W telefonie
pojawia się okno ze szczegółami przelewu, gdzie użytkownik klika OK. Użytkownik
wprowadza klucz z tokena wygenerowanego przez telefon i klika Zatwierdź.
b. Zaznacza radio button Kod serwera w polu Sposób wprowadzenia kodu, a następnie
wprowadza klucz z tokena wygenerowanego przez telefon i klika Zatwierdź
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6. Bgk24 wyświetla formatkę podsumowującą transakcję z komunikatem informującym, czy
autoryzacja się powiodła.
Użytkownik w celu przekazania wyzwania do tokena sprzętowego musi wykonać następujące czynności
na urządzeniu tokena.
1. Użytkownik włącza token klawiszem oznaczonym On.
2. Token uruchamia się, wyświetlając na ekranie zapytanie o PIN.
3. Użytkownik wprowadza do urządzenia przy pomocy klawiatury poprawny PIN i naciska
klawisz OK.
4. Na ekranie urządzenia pojawia się napis SELECT. Użytkownik wciska klawisz SIGN.
5. Urządzenie prezentuje na ekranie zapytanie kod (wyzwanie).
6. Użytkownik przepisuje zapytanie z formatki w bgk24 (wspomniane pole Wprowadź kod do
tokena sprzętowego) i wciska klawisz OK.
7. Token prezentuje na ekranie odpowiedź w postaci liczby dziesiętnej.
8. Użytkownik przepisuje tę odpowiedź do pola Wprowadź klucz z tokena i naciska klawisz
Zatwierdź.
9. Bgk24 wyświetla formatkę podsumowującą transakcję z komunikatem informującym, czy
autoryzacja się powiodła.

Token sprzętowy – Autoryzacja transakcji
Po wprowadzeniu wyzwania token generuje odpowiedź, którą należy wprowadzić do komponentu
podpisu w pole: Wprowadź klucz z tokena. Następnie wybranie przez użytkownika bgk24 akcji
Zatwierdź spowoduje weryfikację przez system bgk24 wezwania i odpowiedzi. W przypadku pomyślnej
walidacji autoryzowane zlecenie zostanie podpisane i przekazane do dalszej realizacji, zgodnie z
krokami procesowymi dla danego typu podpisywanej dyspozycji.
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Podpisywanie tokenem sprzętowym
W przypadku zablokowania PINu do tokena należy skontaktować się z Infolinią Banku.
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21 Zarządzanie urządzeniami

21.1 Instalacja Comarch Crypto Provider
1. Instalator Comarch Crypto Provider dostępny jest do pobrania za pomocą linków
umieszczonych w systemie bankowości elektronicznej.

Lista urządzeń autoryzacyjnych – link do instalatora
Po pobraniu i uruchomieniu instalatora należy wykonać następujące kroki:
2. Wybranie przycisku Instaluj oraz potwierdzenie uprawnień administracyjnych. UWAGA!
Instalacja Comarch Crypto Provider powiedzie się tylko wtedy, gdy zostanie wykonana z
uprawnieniami
administracyjnymi.
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3. Oczekiwanie na zakończenie instalacji. Instalator w tym momencie może pobierać i instalować
konieczne biblioteki z domeny firmy Microsoft.

W celu sfinalizowania instalacji konieczne jest ponowne uruchomienie stacji roboczej.

21.2 Lista urządzeń autoryzacyjnych
Formatka umożliwia użytkownikowi bgk24 zarządzanie narzędziami autoryzacyjnymi używanymi do:
logowania lub autoryzacji zleceń.
274

Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Lista
urządzeń autoryzacyjnych.
W przypadku pierwszego logowania do systemu lub logowania po wydaniu pakietu startowego, dla
użytkowników używających narzędzia autoryzacyjnego w procesie logowania lub podpisywania zleceń,
system automatycznie przekieruje do formatki Lista urządzeń autoryzacyjnych, jeżeli nastąpi taka
potrzeba (np. brak aktywnych narzędzi autoryzacyjnych).
Użytkownikowi wykorzystującemu narzędzie autoryzacyjne w procesie logowania system nie pozwoli
opuścić formatki Lista urządzeń autoryzacyjnych do czasu rejestracji co najmniej jednego narzędzia
autoryzacyjnego.
Użytkownika wykorzystującego narzędzie autoryzacyjne w procesie podpisywania zleceń system
przekieruje do formatki Lista urządzeń autoryzacyjnych, jednak będzie miał możliwość jej opuszczenia
i wykonywania innych czynności w systemie.
Po prawidłowym dodaniu narzędzia autoryzacyjnego wejście do formatki jest możliwe także w
następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Lista urządzeń autoryzacyjnych.

Lista urządzeń autoryzacyjnych
Użytkownik z poziomu formatki Lista urządzeń autoryzacyjnych może wykonywać następujące akcje
związane z następującymi narzędziami autoryzacyjnymi:






Certyfikat
o Dodanie certyfikatu – opcja służąca do rejestracji nowego certyfikatu użytkownika w
systemie bgk24.
o Zablokowanie certyfikatu – opcja służąca do zablokowania narzędzia autoryzacyjnego
w przypadku jego zagubienia.
Token sprzętowy
o Synchronizacja tokena sprzętowego – wykonywana jako jeden z kroków
aktywacyjnych.
o Zablokowanie – opcja służąca do zablokowania narzędzia autoryzacyjnego w
przypadku jego zagubienia.
Token mobilny
o Dodanie tokena mobilnego.
o Zmiana PIN-u tokena mobilnego.
o Zablokowanie – opcja służąca do zablokowania narzędzia autoryzacyjnego w
przypadku jego zagubienia.

21.3 Dodawanie urządzenia autoryzacyjnego
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21.3.1 Import certyfikatu
Dodawanie certyfikatu jest możliwe po zalogowaniu i przejściu następujących kroków po zalogowaniu
do systemu: Ustawienia > Lista certyfikatów > Dodaj certyfikat. Po wybraniu akcji Dodaj certyfikat w
osobnym oknie Comarch Crypto Provider ukazuje się lista dostępnych certyfikatów (certyfikat musi
być włożony do czytnika, aby możliwe było jego odczytanie).
Import certyfikatu przebiega w dwóch krokach.
1. Wybór

2. Wybór

wystawcy

certyfikatu

odpowiedniego

kwalifikowanego.

certyfikatu.

Po poprawnym dodaniu certyfikatu zaprezentowany zostaje komunikat Operacja dodania certyfikatu
powiodła się. Certyfikat jest gotowy do użycia.

21.3.2 Rejestracja tokena mobilnego
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Funkcjonalność rejestracji tokena mobilnego umożliwia dodanie nowego tokena mobilnego do
systemu bgk24, który będzie mógł być wykorzystywany przy logowaniu oraz autoryzacji zleceń.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Lista
urządzeń autoryzacyjnych > przycisk Dodaj token mobilny.

Rejestracja tokena mobilnego
Proces rejestracji tokena mobilnego składa się z 3 kroków. W każdym z nich użytkownik musi
postępować zgodnie z instrukcjami prezentowanymi przez system. Pominięcie któregokolwiek z
kroków spowoduje, iż proces nie zostanie zakończony i token mobilny nie będzie zarejestrowany w
systemie:


Krok 1

Użytkownikowi przy pierwszym uruchomieniu aplikacji tokena mobilnego w telefonie komórkowym
zostanie wyświetlony tzw. klucz startowy. Klucz ten należy wpisać w pole: Podaj klucz startowy
wygenerowany przez token przy pierwszym jego uruchomieniu pierwszego kroku procesu rejestracji
tokena mobilnego. Wybierając akcję Dalej, po pomyślnej walidacji kodu, użytkownik zostanie
przeniesiony przez system do kolejnego kroku procesu.

277

Rejestracja tokena mobilnego – Krok 1


Krok 2

W kroku 2 użytkownik definiuje PIN używany do uwierzytelnienia i autoryzacji aplikacji tokena
mobilnego. W pola Zdefiniuj PIN i Powtórz PIN użytkownik wpisuje 4-cyfrowz numer PIN, który
każdorazowo będzie wykorzystywany do logowania w aplikacji tokena mobilnego. Wybierając akcję
Dalej, po pomyślnej walidacji kodu, użytkownik zostanie przeniesiony przez system do kolejnego kroku
procesu.
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Rejestracja tokena mobilnego – Krok 2


Krok 3

Krok 3 rejestracji tokena mobilnego autoryzuje operację dodania tokena przez użytkownika aktualnie
go rejestrującego w systemie bgk24. System prezentuje formatkę z wygenerowanym wyzwaniem,
które należy przekazać do tokena mobilnego. Wygenerowane wyzwanie ma dwie równoważne
postacie:
o
o

Kod QR (prezentowany jako obraz QR), który można zeskanować z ekranu monitora
za pomocą aparatu telefonu komórkowego przy pomocy aplikacji tokena mobilnego.
Kod serwera (prezentowany w postaci ciągu alfanumerycznego), który należy ręcznie
wprowadzić do aplikacji tokena mobilnego.

W celu przekazania wyzwania do aplikacji użytkownik musi wykonać następujące czynności w aplikacji
tokena mobilnego w telefonie komórkowym:
1. Użytkownik uruchamia aplikację tokena mobilnego w telefonie komórkowym.
2. W systemie bgk24 użytkownik klika przycisk Dodaj token mobilny i wprowadza kod startowy
wygenerowany przez telefon, a następnie klika przycisk Dalej.
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Kod startowy
3. W systemie bgk24 użytkownik definiuje PIN i klika przycisk Dalej.
4. W systemie bgk24 użytkownik wybiera jedną z opcji:
a. Zaznacza radio button KOD QR w polu Sposób wprowadzenia kodu, a następnie skanuje
kod QR poprzez kliknięcie przycisku Skanuj w telefonie komórkowym i klika OK.
b. Zaznacza radio button Kod serwera w polu Sposób wprowadzenia kodu, a następnie
wprowadza kod do pola Kod aktywacji w telefonie komórkowym i klika OK.
5. Użytkownik wprowadza wcześniej zdefiniowany kod PIN w telefonie komórkowym i klika OK.

Wprowadzenie kodu PIN
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6. W telefonie komórkowym zaprezentowany zostaje obrazek z podpowiedzią. Jeśli
podpowiedź jest zgodna z tą prezentowaną w systemie bgk24, użytkownik klika przycisk TAK.

Sprawdzenie poprawności odpowiedzi
7. W telefonie komórkowym zaprezentowany zostaje Token, który użytkownik wprowadza w
polu Wprowadź klucz z tokena w aplikacji bgk24 i klika przycisk Zapisz.

Zakończenie rejestracji
8. Proces rejestracji tokena zostaje pomyślnie zakończony.
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Po wprowadzeniu wyzwania token mobilny wygeneruje na jego podstawie odpowiedź, którą należy
wprowadzić w 3 kroku procesu w pole: Wprowadź klucz z tokena.
Wybierając akcję Zapisz, po pomyślnej walidacji kodu, użytkownik zostanie przeniesiony przez system
do kolejnego kroku procesu.
Dodatkowo formatka 3 kroku procesu prezentuje: Obrazek walidacyjny widoczny po wpisaniu numeru
PIN do tokena. Obrazek ten został wygenerowany na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika
numeru PIN do tokena mobilnego i stanowi dla niego podpowiedź, czy logując się do aplikacji tokena
mobilnego wprowadził prawidłowy numer PIN. Wyżej wymieniony obrazek jest prezentowany przez
aplikację tokena mobilnego po zalogowaniu do niej przez użytkownika. Jeżeli wprowadzony podczas
logowania numer PIN jest poprawny, użytkownikowi zostanie zaprezentowany obrazek walidacyjny
identyczny z obrazkiem wygenerowanym podczas 3 kroku rejestracji tokena mobilnego lub podczas
zmiany PIN-u.

Rejestracja tokena mobilnego – Krok 3 – Kod QR
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Rejestracja tokena mobilnego – Krok 3 – Kod aktywacji


Krok 4

W kroku 4 system prezentuje wynik całego procesu w postaci odpowiedniego komunikatu
walidacyjnego. W przypadku udanej rejestracji tokena mobilnego system zaprezentuje następujący
komunikat: Proces rejestracji tokena mobilnego zakończony pomyślnie. Token mobilny zostanie
przypisany do użytkownika, jego użycie będzie możliwe po kontakcie z Bankiem BGK, który ma na celu
jego aktywację.
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Rejestracja tokena mobilnego – Krok 4

Lista urządzeń autoryzacyjnych – token mobilny nieaktywny

21.3.3 Synchronizacja tokena sprzętowego
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Funkcjonalność synchronizacji tokena sprzętowego jest immanentną częścią procesu rejestracji i
aktywacji wyżej wymienionego urządzenia autoryzacyjnego. Synchronizację przeprowadza Użytkownik
po przypisaniu tokena sprzętowego (przez pracownika banku) do danego użytkownika systemu bgk24.
Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Ikona Administracji (kółko zębate) > Lista
urządzeń autoryzacyjnych > akcja Synchronizuj.

*UWAGA: Podany w polu “Ważny od Ważny do” okres ważności jest okresem orientacyjnym, na który
ma wpływ naturalne użytkownie narzędzia autoryzacji. Prezentowanie przez token komunikatu LobBE
nie wpływa na jego działanie, jest komunikatem informacyjnym o słabnącej baterii narzędzia.

Lista urządzeń autoryzacyjnych – Synchronizuj
Po wybraniu akcji Synchronizuj użytkownik zostaje przekierowany do formatki: Synchronizacja tokena
sprzętowego, gdzie musi wykonać następujące kroki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Użytkownik uruchamia token sprzętowy klawiszem On.
Użytkownik wprowadza poprawny PIN do tokena i naciska klawisz OK.
Użytkownik naciska klawisz Login tokena sprzętowego.
Użytkownik przepisuje klucz z tokena do pola Pierwszy klucz.
Użytkownik cyklicznie naciska klawisz Login do momentu, kiedy token wyświetli nowe hasło.
Użytkownik przepisuje wskazanie tokena sprzętowego do pola Drugi klucz.
Użytkownik klika przycisk Synchronizuj.

Po wpisaniu w odpowiednie pola Hasło 1 z tokena i Hasło 2 z tokena oraz wybraniu akcji: Synchronizuj
system zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych, jeżeli walidacja przebiegła pomyślnie, dane
zostaną zapisane przez system. W przeciwnym wypadku użytkownikowi zaprezentowany zostanie
odpowiedni komunikat walidacyjny. W przypadku braku błędów w procesie synchronizacji tokena
sprzętowego użytkownik zostanie poprawnie wylogowany z systemu. Należy zalogować się do systemu
ponownie; opisywane narzędzie autoryzacyjne zmienia swój status z: Przypisany na Aktywny.
Aktywacja tokena sprzętowego odbywa się automatycznie lub przez pracownika Banku, zgodnie z
procedurą określającą sposób aktywacji.
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Lista urządzeń autoryzacyjnych – Token sprzętowy aktywny
Kliknięcie akcji Zablokuj powoduje zablokowanie urządzenia autoryzacyjnego (po wcześniejszym
potwierdzeniu chęci zablokowania w oknie pop-up) oraz zmianę statusu urządzenia na Niekatywny.

21.4 Zmiana PIN-u tokena mobilnego
Formularz ten umożliwia użytkownikowi zmianę PIN-u dla tokena mobilnego poprzez wprowadzenie
aktualnego oraz nowego PIN-u. Wprowadzone zmiany zatwierdzane są przez wybranie przycisku
Zapisz. System po poprawnej walidacji aktualnego PIN-u wyświetli odpowiedni komunikat walidacyjny
oraz nowy obrazek walidacyjny stanowiący podpowiedź przy logowaniu do aplikacji tokena mobilnego.
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Zmiana PIN tokena mobilnego
Akcja jest możliwa po wejściu do formatki Lista urządzeń autoryzacyjnych i wybraniu opcji Zmień PIN
w tabeli urządzeń autoryzacyjnych użytkownika dla urządzenia o typie: token mobilny.

Zmiana PIN
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Użytkownik wpisuje aktualny PIN oraz podaje nowy. Po zatwierdzeniu zmiany wyświetlany jest nowy
znak weryfikujący jego poprawność podczas uruchamiania tokenu mobilnego.

Zakończenie zmiany kodu PIN
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22 Wersja Lite
22.1 Informacje ogólne
Wersja Lite systemu BE jest wersją przeznaczoną do wykorzystania na urządzeniach mobilnych
(smartfony, tablety). Funkcjonalność tej wersji stanowi podzbiór funkcjonalności dostępnych dla wersji
pełnej systemu. Wersja Lite została zbudowana o technologię pozwalającą dostosować się do
rozdzielczości i orientacji (pion/poziom) urządzenia.
System w wersji Lite jest prawidłowo obsługiwany z poziomu przeglądarek
a. Opera
b. Chrome
c. Internet Explorer
d. Mozilla Firefox
e. Safari
dostępnych na systemach operacyjnych:
a. iOS
b. Android
c. Windows Mobile
w wersjach aktualnych i jedną wersję wstecz.

Wyróżnikiem wersji lite jest możliwość użytkowania w trybie aktywnym (umożliwiającym składanie
dyspozycji) jak i pasywnym (tylko podgląd danych) – dostępna za pomocą odpowiednich uprawnień.
Celem ułatwienia obsługi aplikacji na urządzeniach mobilnych wprowadzono ustandaryzowane
wyglądy ekranów. Np. na ekranach wyświetlających listy (np. Lista rachunków) z prawej górnej strony
ekranu znajdują się standardowo:



Lupka – ikona livesearch pozwalająca wyszukać rekordy zawierające ciąg znaków spośród
wyświetlonych na formatce
Suwaki – ikona filtru pozwalającego na uzyskanie informacji wyfiltrowanej o określone
warunki (zależne od rodzaju formatki)

Po lewej stronie zawarta jest informacja dotycząca miejsca w systemie, w którym znajduje się
Użytkownik oraz umieszczono ikonę umożliwiająca powrót do Menu głównego.
W przypadku, gdy lista zawiera większą ilość rekordów i wymaga przewinięcia ekranów. Na dole ekranu
wyświetlana jest ikona „strzałki w górę” pozwalającej na szybki powrót do góry ekranu.

22.2 Logowanie do systemu Lite przy pomocy
Logowanie do wersji mobilnej serwisu możliwe jest przez wykorzystanie linku:
https://m.bgk24.pl/
Identyfikator i hasło do logowania są identyczne jak w pełnej wersji systemu.

W pierwszym kroku logowania użytkownik podaje swój login.
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Logowanie wersja Lite
Po wpisaniu danych i kliknięciu Zaloguj użytkownikowi wyświetlony zostaje ekran do wpisania hasła
Na ekranie możliwe są do wykonania dodatkowe akcje






Bezpieczeństwo systemu – przenosząca na stronę BGK z informacjami dot. bezpiecznego
korzystania z Bankowości elektronicznej
Kontakt – wyświetlona zostaje informacja z numerami telefonów dla użytkownika
Bankowości Elektronicznej
Informacje – informacje dodatkowe
English version - przełączenie wersji językowej
Pełna wersja systemu – powoduje wyświetlenie użytkownikowi ekranu logowania do pełnej
wersji systemu

Uwaga Wersja Lite nie obsługuje logowania za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku
próby logowania użytkownika, który posiada taką formę uwierzytelnienia, przy logowaniu zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
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Wprowadzanie hasła do wersji Lite

Wywołanie akcji Zaloguj pozwala wyświetlić Ekran główny wersji Lite. Akcja Wyczyść pozwala
anulować wprowadzone znaki, Powrót przenosi Użytkownika na Ekran logowania

22.3 Logowanie przy pomocy aktywnej metody autoryzacji
Jeżeli Użytkownik ma przypisaną jedną z aktywnych metod autoryzacji, podczas logowania po
naciśnięciu Zaloguj ekran systemu zmienia swój wygląd umożliwiając autoryzację za pomocą narzędzi
(Token sprzętowy lub mobilny).
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Ekran logowania - token mobilny
Użytkownik może również podczas logowania dodać urządzenie z którego się loguje do urządzeń
zaufanych. Wybiera opcję Dodaj, a następnie nadaje nazwę dla urządzenia zaufanego i autoryzuje tę
operację. Przy kolejnym logowaniu będzie podawał identyfikator do logowania oraz hasło.

Logowanie – opcja dodania urządzenia do zaufanych
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Nadanie nazwy dla urządzenia zaufanego

Każda zmiana weryfikowanych cech urządzenia (np. logowanie na innej przeglądarce lub
wyczyszczenie plików cookies) spowoduje, że urządzenie nie zostanie rozpoznane jako zaufane i
konieczne będzie jego ponowne dodanie.

22.4 Ekran Główny wersji Lite
Po poprawnym zalogowaniu do wersji Lite użytkownikowi zostaje zaprezentowany Ekran główny
ustawiony w domyślnym kontekście ( o ile użytkownik ma dostęp do wersji Lite w danej firmie).
Na ekranie dostępna jest informacja o liście rachunków (max 3 rachunki) oraz podstawowe informacje
(nazwa rachunku, numer rachunku, saldo i saldo księgowe). Wyświetlenie pełnej listy rachunków
możliwe jest poprzez wybranie akcji Więcej.
Naciśnięcie na boks zawierający informacje o rachunkach powoduje przeniesienie użytkownika na
ekran dodatkowych informacji o rachunku (Szczegóły rachunku).

293

Ekran Główny wersji Lite
Poniżej listy rachunków znajdują się ikony skrótów umożliwiające wykonywanie operacji. Zestaw ikon
zależny jest od ustawień boksu „Na skróty” pełnej wersji systemu oraz funkcjonalności wersji Lite.
Powyżej List Rachunków znajduje się przycisk wejścia (ikona tzw. hamburgera) do Menu głównego
systemu Lite.

22.5 Menu Główne
Menu główne prezentuje podstawowe funkcjonalności systemu. Jego zakres jest uzależniony do
uprawnień Użytkownika i może obejmować:



Rachunki,
Płatności,
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Lokaty,
Karty,
Kredyty,
Wiadomości
Ustawienia,

Dodatkowo prezentowana jest akcja Wyloguj.

Powyżej prezentowane są informacje o nazwie użytkownika oraz kontekstu firmy, do której użytkownik
jest zalogowany.

Menu Główne

22.6 Rachunki
Moduł Rachunki służy do bieżącej obsługi funkcjonalności związanych z rachunkami klienta. Dostępne
są informacje związane z:
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Listą Rachunków
Szczegółami rachunku
Historią rachunku

Lista Rachunków zawiera informacje dotyczące stanu rachunków dostępnych dla użytkownika.
Informacje pogrupowane są w wiersze i prezentują:





Nazwę rachunku (jeżeli nazwa jest dłuższa prezentowany jest sufix […])
Numer rachunku
Saldo
Dostępne środki

Wygląd formatki Rachunki

W górnej części formatki znajdują się opcje filtrowania i wyszukiwania (lupa) działające wg.
standardowych zasad opisanych w rozdziale Informacje ogólne.

22.7 Szczegóły Rachunku
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W przypadku tapnięcia w rekord rachunku na ekranie Lista rachunków lub Ekranie głównym
użytkownik przenoszony jest do formularza Szczegóły rachunku.

Wygląd formularza Szczegóły rachunku











Informacje zawarte na formatce wyświetlają:
Nazwę rachunku (użytkownika lub systemowa)
Pełen numer rachunku
Kod BIC/SWIFT
Informacja o grupie (o ile rachunek jest przypisany do grupy)
Saldo
Saldo dostępne
Status rachunku
Oprocentowanie rachunku
Kwotę zablokowaną

Dodatkowo, na dole formularza zamieszczono link Historia rachunku umożliwiający przejście
formularza prezentującego dodatkowe informacje.

22.8 Historia rachunku
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Formularz służy do prezentacji historii operacji (uznania i obciążenia) wybranego rachunku.

Historia Rachunku
Formularz prezentuje:





Nazwę odbiorcy lub nadawcy
Tytuł płatności
Datę księgowania
Kwotę wraz z walutą

Po kliknięciu na sekcję zawierającą informacje o przelewie, Użytkownik otrzyma formularz Szczegółów
transakcji zawierający rozszerzenie informacji o płatności.
Na formularzu dostępne są informacje o:







Dacie księgowania
Rodzaju operacji
Typie operacji
Nadawcy i odbiorcy (Nazwa oraz numer rachunku)
Kwocie przelewu
Tytule przelewu

Uwaga: Dla operacji rodzaju: Przelew krajowy MPP, Przelew wewnętrzny MPP, Wpłata na SDZK,
Wypłata z SDZK, Wypłata z SDS, Likwidacja SDZK, Likwidacja SDS, Łączenie mikroachunków SDS,
Przeniesienie SDZK, Reaktywacja SDZK, jako nieobsługiwanych w wersji Lite nie będą prezentowane
szczegóły pojawi się komunikat odsyłający do pełnej wersji systemu.
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22.9 Nowy przelew krajowy
Funkcjonalność, dostępna z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności lub skrótu z Ekranu głównego,
umożliwia stworzenie i wysłanie nowego przelewu krajowego.
Znaczącą różnicą w stosunku do wersji pełnej systemu jest możliwość wysłania przelewu tylko do
kontrahentów uprzednio zdefiniowanych w systemie.

Nowy przelew krajowy
Formularz pozwala wprowadzić dane niezbędne do prawidłowego przygotowania przelewu.
Użytkownik wybiera lub wypełnia pola zgodnie z danymi zawartymi w systemie (korzystając z ikony
lupki przy odpowiednim polu) lub wpisując je z klawiatury urządzenia.
Pole data płatności zawiera ułatwienie w postaci kalendarza dostępnego pod ikoną kalendarza. Data
płatności nie może być datą wsteczną oraz może sięgać maksymalnie 365 dni od daty bieżącej. Wpisana
data musi być określona jako dzień roboczy.
Możliwe jest również zaznaczenie opcji Wyślij email z potwierdzeniem wysłania przelewu i wybór
adresu odbiorcy zdefiniowanego w systemie BGK24.
W wersji Lite nie obsługiwane są funkcjonalność MPP.
Po wybraniu akcji Dalej Użytkownikowi wyświetlane jest Podsumowanie przelewu gdzie dostępna jest
akcja Zapisz.
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Wybór akcji Zapisz umożliwia zapisanie przelewu i otwarcie formularza Szczegółów przelewu
krajowego - co jest konieczne celem dalszego procedowania wysyłki.

Szczegóły przelewu krajowego

Uwaga: Dopiero po wykonaniu akcji Zapisz, system umożliwia Podpisanie oraz Podpisanie i wysłanie
przelewu poprzez pokazanie odpowiednich akcji
Podpisywanie i wysyłanie przelewu opisane jest w rozdziale „Podpisywanie dyspozycji”. Po zapisaniu
przelewu możliwa jest również jego modyfikacja po wybraniu akcji Modyfikuj.

22.10 Nowy Przelew własny
Funkcjonalność jest dostępna z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności lub skrótu z Ekranu
głównego, umożliwia przygotowanie nowego przelewu własnego.
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Nowy przelew własny
Działanie formularza jest podobne do działania Nowego przelewu własnego.
Brak jest sekcji umożliwiającej wybór kontrahenta oraz typu płatności.
Kolejność działań na formularzu jest również identyczna jak w przypadku przelewu krajowego.

22.11 Nowy Przelew Zagraniczny
Funkcjonalność jest dostępna z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności lub skrótu z Ekranu
głównego. Umożliwia stworzenie zlecenia nowego przelewu zagranicznego. Podstawowe zasady
wypełnienia formularza są podobne jak dla pełnej wersji systemu, z zastrzeżeniem możliwości
wykonywania przelewów tylko dla kontrahentów zdefiniowanych oraz ograniczeniami wynikającymi
z przeznaczenia aplikacji dla wersji mobilnej.

301

Formularz przelewu zagranicznego
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Podobnie jak w pozostałych rodzajach przelewów w systemie Lite po tapnięciu akcji Dalej
Użytkownikowi prezentowany jest formularz z podsumowaniem danych przelewu wraz z akcją Zapisz.
Wybór akcji Zapisz powoduje wyświetlenie ekranu Szczegóły przelewu zagranicznego z opcjami
Modyfikacji, Podpisz i Wyślij oraz Podpisz.

Szczegóły przelewu zagranicznego

22.12 Nowy przelew podatkowy
Funkcjonalność jest dostępna z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności lub skrótu z Ekranu
głównego. Umożliwia stworzenie nowego przelewu podatkowego. Zasady wypełnienia formularza są
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podobne jak w pełnej wersji systemu i dostępne pola zmieniane są w zależności od rodzaju
zobowiązania.

Przykładowy Nowy przelew podatkowy
Podobnie jak w pozostałych rodzajach przelewów w systemie Lite po tapnięciu akcji Dalej
Użytkownikowi prezentowany jest formularz z podsumowaniem danych przelewu wraz z akcją Zapisz.
Wybór akcji Zapisz powoduje wyświetlenie ekranu Szczegóły Przelewu Podatkowego z opcjami
Modyfikacji, Podpisz i Wyślij oraz Podpisz.

22.13 Przelew ZUS
Od 01.01.2018 płatności ZUS wykonywane są za pomocą standardowych przelewów krajowych.
W związku z tym przelewy wysyłane do banku o identyfikatorze równym 60000002 będą wysyłane,
jako przelew ZUS.
304

Identyfikator Przelew ZUS jest nadawany w momencie tworzenia przelewu, podczas zapisywania
dyspozycji.

22.14 Zlecenia
Formularz odstępny jest z poziomu Menu głównego w sekcji Płatności. Funkcjonalność umożliwia
przeglądanie zleceń Bieżących, Oczekujących oraz Historycznych. Podział odzwierciedlony jest
odpowiednimi zakładkami.
Dane dotyczące zlecenia są zgrupowane i wyświetlane w jednym wierszu.
Kliknięcie w wiersz pozwala przejść na ekran ze Szczegółami zlecenia.

Lista Zleceń

System Lite nie przewiduje funkcjonalności tworzenia paczek, ale w przypadku paczek stworzonych
w pełnej wersji systemu prezentowane są najważniejsze informacje (nazwa paczki, Ilość zleceń,
unikalny identyfikator paczki, kwota i status). Możliwy jest podgląd zawartości paczki z formularza
Szczegółów – akcja Pokaż Przelewy
Po wykonaniu tapnięcia w sekcji dotyczącej wybranego przelewu użytkownik zostaje przeniesiony na
formularz Szczegółów (wygląd formularza jest zależny od rodzaju przelewu). Wykaz akcji dostępnych
na szczegółach dyspozycji zależny jest od uprawnień użytkownika i statusu przelewu.
Uwaga: Dla operacji rodzaju: Przelew krajowy MPP, Przelew wewnętrzny MPP, Wpłata na SDZK,
Wypłata z SDZK, Wypłata z SDS, Likwidacja SDZK, Likwidacja SDS, Łączenie mikrorachunków SDS,
Przeniesienie SDZK, Reaktywacja SDZK, jako nieobsługiwanych w wersji Lite nie będą prezentowane
szczegóły (pojawi się komunikat odsyłający do pełnej wersji systemu).

22.15 Autoryzacja dyspozycji
W wersji Lite podpisywanie dyspozycji odbywa się za pomocą kodów autoryzacyjnych generowanych
przez token mobilny lub sprzętowy, nie są obsługiwane certyfikaty. Przed podpisaniem zlecenia musi
ono zostać zapisane. W celu ułatwienia obsługi w systemie Lite przyjęto jednolity wygląd formatki do
wszystkich dyspozycji.
Po zapisaniu dyspozycji wyświetlane są opcje umożliwiające wykonanie standardowych operacji:
Modyfikuj – umożliwiającej modyfikowanie zapisanej dyspozycji
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Podpisz – wywołującej ekran Autoryzacji operacji w celu złożenia podpisu
Podpisz i Wyślij – wywołującej ekran Autoryzacji operacji w celu złożeniu i wysłania dyspozycji

Ekran Autoryzacji operacji (token mobilny)

Użytkownik ma możliwość wyboru tokenu mobilnego lub sprzętowego W przypadku zastosowania
tokena mobilnego możliwe jest wygenerowanie kodu QR do zczytania w aplikacji.
Po wygenerowaniu w urządzeniu odpowiedzi należy wpisać ją w pole Token. Następnie użytkownik
powinien wykonać akcję Autoryzuj lub Anuluj
Autoryzacja dyspozycji możliwa jest również z poziomu Listy Zlecen, po wejściu w opcję Szczegółów
zlecenia.
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Szczegóły zlecenia przelewu krajowego

22.16 Lokaty
Funkcjonalność umożliwia przegląd lokat dostępnych dla użytkownika. Lista sortowana jest od
najbliższej daty zakończenia lokaty do daty najbardziej odległej.
Informacje, podobnie jak na pozostałych listach są grupowane i zawierają zestaw informacji:





Nazwa Lokaty (Typ)
Data początki i końca lokaty (Okres)
Numer rachunku
Kwota lokaty
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Lista Lokat
Po tapnięciu w wiersz określający lokatę wywoływany jest ekran zawierający Szczegóły lokaty.
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Ekran szczegółów lokaty

Jeżeli lokata spełnia założenia dotyczące jej zerwania, na ekranie szczegółów lokaty pojawia się akcja
Wcześniejsza wypłata. Wywołuje on ekran Wcześniejsza wypłata pokazujący informacje o lokacie oraz
umożliwiający wskazanie rachunku do przelewu kwoty i odsetek lokaty.
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Formularz Wcześniejsza Wypłata

Akcja wcześniejszej wypłaty jest autoryzowana zgodnie z ogólnymi zasadami.

22.17 Karty
Wersja Lite umożliwia przegląd informacji związanych z kartami: listy kart oraz przeglądania operacji
na kartach. Funkcja znajduje się w Menu głównym.
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Lista Kart
Informacje zawarte na liście obejmują:





Rodzaj Karty
Nazwę uzytkownika karty
Zamaskowany numer karty
Datę ważności karty

Z Listy kart możliwe jest przejście do ekranu Szczegóły karty.
Aby wykonać tą akcję należy tapnąć segment listy zawierający dane karty.
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Szczegóły karty

Informacje zawarte na ekranie Szczegóły kart pozwalają dodatkowo określić



Nazwę karty
Numer rachunku

Użytkownik może również wykonać 2 dodatkowe akcje:
Zastrzeż – wywołująca formularz zastrzegania karty
Historia operacji - wyświetlającą formularz zawierający historię operacji na karcie

Operacja zastrzegania Karty

Formularz Zastrzegania karty pozwala na wykonanie operacji zastrzeżenia karty. Do wykonania
operacji konieczne jest wybranie powodu zastrzeżenia oraz ewentualnych okoliczności związanych
z koniecznością wykonania zastrzeżenia. Po naciśnięciu Dalej operacja jest autoryzowana zgodnie
z ogólnymi zasadami.
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Formularz zastrzegania karty

Historia Operacji karty
Funkcjonalność Historia Operacji dostępna jest z poziomu formularza Szczegóły karty. Umożliwia
podgląd operacji na karcie, domyślnie z ostatniego miesiąca.
Lista zwiera informacje o:




Dacie wykonania
Rodzaju transakcji (gotowkowa/bezgotówkowa)
Kwocie transakcji
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Historia operacji na karcie

Tapnięcie na operacji pozwala wyświetlić ekran Szczegółów Operacji informacjy o:





Dacie rozliczenia
Statusie transakcji
Kwocie w walucie transakcji
Kwocie w walucie rachunku

22.18 Kredyty
Funkcjonalność wyświetlenia listy kredytów dostępnych dla Użytkownika znajduje się w Menu
Głównym.
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Lista kredytów
Na liście dostępne są pogrupowane dla każdego kredytu informacje:





Rodzaj kredytu
Nazwa kredytu
Numer kredytu
Przyznana kwota kredytu

Tapnięcie na sekcję prezentującą określony kredyt pozwala przenieść Użytkownika na ekran
Szczegółów kredytu.
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Ekran szczegółów kredytu

Na ekranie szczegółów kredytu dostępne są informacje o:









Rodzaju kredytu
Nazwie własnej kredytu (lub nazwie bankowej jeżeli nie ustawiono)
Numerze rachunku kredytowego
Numerze umowy
Walucie rachunku
Dacie otwarcia rachunku
Kwocie kredytu
Dacie zapadalności kredytu
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Saldzie kapitały wymaganego
Saldzie kapitału niewymaganego
Odsetkach zapadłych
Dacie najbliższej raty kapitału
Dacie najbliższej raciy odsetek
Kwocie najbliższej spłaty kapitału
Kwocie najbliższej spłaty odsetek
Oprocentowaniu

22.19 Lista wiadomości
Funkcjonalność dostępna z Menu głównego umożliwia przeglądanie korespondencji z Bankiem.
Wersja Lite nie umożliwia tworzenia nowych widomości i odpowiadania na nie.

Lista wiadomości

Informacje dostępne na ekranie to:






Typ wiadomości
Temat
Data i godzina otrzymania informacji
Status wiadomości
Liczba wiadomości w wątku
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Aby uzyskać szczegóły związane z wiadomościami Użytkownik powinien wykonać tapnięcie na
odpowiedniej sekcji ekranu.

Szczegóły wiadomości z rozwiniętą treścią wiadomości

Informacje dostępne na ekranie Szczegóły wiadomości zawierają:






Temat wiadomości
Typ wiadomości
Data rozpoczęcia wątku
Liczba wiadomości (w nawiasie podano liczbę nieprzeczytanych)
Informacje o Autorze, rodzaju wiadomości w wątku (przychodząca, wychodząca, status oraz
Autor)
318



Tytuł wiadomości wchodzących w skład wątku

Informacje zawarte w szczegółach wiadomości pozwalają na określenie:






Autora
Daty otrzymania lub wysłania informacji
Podpisach związanych z wiadomością
Treści wiadomości
Załącznikach

22.20 Ustawienia
Funkcjonalność dostępna z Menu Głównego umożliwia zmianę kontekstu firmy, z jaką pracuje
Użytkownik.
Wybór możliwy jest poprzez wskazanie firmy spośród dostępnych na liście pola Kontekst pracy,
a następnie wykonanie akcji Zatwierdź.

Ekran Ustawienia
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22.21 Kontakt
Wywołanie akcji Kontakt pozwala wyświetlić formatkę zawierającą podstawowe dane kontaktowe do
Banku BGK.

22.22 Wylogowanie
Wylogowanie z systemu będzie możliwe za pomocą opcji wyloguj z Menu głównego.
Po pozytywnej odpowiedzi na pytanie o wylogowanie Użytkownik zostaje wylogowany i zostaje mu
przedstawiony ekran zawierający dane o czynnościach wykonanych podczas sesji.
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23 Polecenia Zapłaty
U module Polecenia zapłaty Użytkownik ma możliwość przeglądania poleceń zapłaty wraz z wydrukiem
potwierdzeń.

23.1 Lista Zgód
Formularz pozwala na wyszukiwanie i wykonywanie operacji na udzielonych zgodach na polecenia
zapłaty.
Dostępny jest przez ścieżkę:
Płatności > Polecenia zapłaty strona Płatnika > Lista zgód
Formularz posiada mechanizm filtrowania, którego działanie zgodne jest ogólnym mechanizmem
działania w systemie NBE. Po określeniu warunków i użyciu przycisku Wyświetl system wyświetli listę
zgód wykonanych przez Użytkownika.
Informacje dotyczące poszczególnych zgód zgrupowane są w sekcjach i umożliwiają weryfikację:








Odbiorcy – używana jest nazwa skrócona
Identyfikatora odbiorcy – NIP
Rachunek Obciążany - Numeru obciążanego rachunku
Identyfikatora płatności
Daty zgodny – daty wprowadzenia zgody
Daty obowiązywania zgody
Statusu zgody
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Lista Zgód na PZ

Poniżej listy znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie odpowiednich akcji



Pobierz do CSV – przycisk umożliwia wyexportowanie listy dyspozycji do pliku CSV
Pobierz do PDF – przycisk umożliwia zapis listy dyspozycji do pliku PDF

Po kliknięciu przez użytkownika sekcji zawierającej informacje o zgodnie Użytkownik przenoszony jest
na ekran Szczegółów zgody na polecenie zapłaty.
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Szczegóły Zgody

23.2 Lista poleceń zapłaty
Lista poleceń zapłaty prezentuje listę zleceń które obciążają rachunek płatnika na podstawie Poleceń
Zapłaty.
Po wejściu na formularz Użytkownik musi określić za pomocą filtrów zestaw informacji o Poleceniach
Zapłaty które go interesują. Przyciśnięcie przycisku Wyświetl wyszukuje listę obciążeń wg. wskazanych
kryteriów.
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Lista polecania zapłaty
Lista prezentuje informacje o:






Dacie realizacji
Nazwie odbiorcy – nazwa skrócona
Identyfikatorze płatności
Kwocie oraz Walucie
Statusie operacji

Pod lista znajdują się przyciski Zapisu do CSV lub PDF.

Użytkownik klikając na sekcję opisującą wskazane polecenia zapłaty przeniesiony zostaje na ekran
Szczegółów Polecenia Zapłaty
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Szczegóły polecenia zapłaty


Potwierdzenie – umożliwia wydruk potwierdzenia PZ

325

24 Karty
Moduł KARTY umożliwia wyświetlenie informacji o kartach, których Użytkownik systemu jest
posiadaczem oraz utworzenie grup kart i ich późniejszą modyfikację. Formatka umożliwia w przystępny
sposób pobranie danych dotyczących prezentowanych kart do formatu PDF lub CSV poprzez
naciśniecie przycisku Pobierz do PDF lub Pobierz do CSV znajdującego się pod każdą listą kart.
Ponadto moduł Karty umożliwia zastrzeżenie oraz zablokowanie (czasowe) wybranej karty.
Zastrzeżenie karty jest operacją nieodwracalną. Wydanie nowej karty z nowym PIN w miejsce karty
zastrzeżonej może nastąpić po złożeniu przez Posiadacza karty stosownego pisemnego wniosku.

24.1 Lista kart
Na formatce Lista kart dostępny jest filtr, zawierający dostępne kryteria filtrowania. Po uzupełnieniu
pól filtra i naciśnięciu przycisku Wyświetl nastąpi wyświetlenie listy kart. Checkbox Ukryj karty
przeterminowane (upłynął termin ważności) jest domyślnie aktywny. Pozwala ukryć w wynikach
wyszukiwania karty, które utraciły ważność (przeterminowane).
Wejście na formatkę Lista kart jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Karty > Lista kart

Lista kart
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Na formularzu, przy wyświetlonych pozycjach na liście znajdują się akcje:




Szczegóły
Historia transakcji
Zastrzeż

24.1.1

Szczegóły karty

Funkcjonalność w przystępny sposób umożliwia użytkownikowi podejrzenie szczegółowych danych
dotyczących wybranej karty.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Karty > Lista kart > akcja Szczegóły
Na ekranie Szczegóły karty widoczne są przyciski:





Wyślij wiadomość (załączenie informacji o wybranej karcie do nowej wiadomości)
Zastrzeż (przenosi użytkownika do formularza zastrzegania/blokowania danej karty)
Historia transakcji (przenosi użytkownika do formularza z historią transakcji danej karty)
Powrót (Powrót na ekran Lista kart)

Szczegóły karty

Bezpośrednio z poziomu formularza Szczegóły karty można dokonać zmiany nazwy własnej karty. Po
naciśnięciu akcji Zmień następuje włączenie pola edycyjnego Nazwa własna. Zmianę tekstu Użytkownik
327

akceptuje poprzez naciśnięcie akcji Zapisz. Gdy dla karty nazwa była już wcześniej zdefiniowana,
domyślnie zostanie ona zaprezentowana. W przypadku, gdy karta nie ma jeszcze nazwy, w polu
edycyjnym wpisana jest treść Nadaj nazwę.

Zmiana nazwy własnej karty
Przypisanie karty do innej grupy następuje poprzez naciśnięcie akcji Zmień znajdującą się przy polu
Grupa. Po naciśnięciu akcji Zmień następuje przejście na formatkę Przypisanie grup do karty, gdzie
Użytkownik wybiera, w której grupie będzie prezentowana karta.

Przypisanie grup do karty

Na ekranie Przypisanie grup do karty znajdują się przyciski:





Zarządzanie grupami (przejście do ekranu Grupy kart)
Zapisz (zapis wprowadzonych zmian)
Nowa grupa (przejście do ekranu Nowa grupa)
Powrót (powrót na ekran Szczegóły karty)

Sekcja Ubezpieczenia karty prezentujące status ubezpieczenia karty.

24.1.2 Zastrzeżenie karty
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi zastrzeżenie wybranej karty. Wejście na formatkę jest
możliwe w następujący sposób: Produkty > Karty > Lista kart > akcja Zastrzeż
Na ekranie Zastrzeżenie, blokada karty widoczne są przyciski:




Powrót (akcja przenosi Użytkownika do poprzedniego formularza)
Zablokuj (akcja pozwalająca na zablokowanie/zastrzeżenie karty)
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Zastrzeżenie, blokada karty

W zależności od wyboru operacji (dla etykiety Wybierz operację) Użytkownika Zablokuj lub Zastrzeż
dostępna będzie etykieta Powód zablokowania lub Powód zastrzeżenia z listą dostępnych wartości
przyczyn utraty karty. W polu Okoliczności utraty karty Użytkownik ma możliwość opisania dokładnych
okoliczności utraty karty.
Przycisk Powrót przenosi Użytkownika do poprzedniego formularza. Przycisk Zablokuj/Zastrzeż
pozawala na zablokowanie/zastrzeżenie karty.

24.2 Historia transakcji
Na formatce prezentowana jest historia operacji kartowych dla zadanych parametrów filtrowania.
Uwzględnione będą transakcje rozliczone i nierozliczone.
Wejście na formatkę Historia transakcji jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Karty > Historia
transakcji
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Historia transakcji

Na ekranie formatki przed wyświetleniem wyników Użytkownik może zawęzić wyniki określając
kryteria wyszukiwania. Dostępne są również przyciski:




Synchronizuj (przycisk uruchamia proces synchronizacji historii transakcji z systemu
bankowego. Do synchronizacji wybierane są wszystkie karty firmy aktualnie wybranej w
kontekście użytkownika)
Wyświetl (Przycisk inicjujący akcję filtrowania wyników prezentowanych na liście z historią
transakcji według wyżej zdefiniowanych kryteriów)
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Bezpośrednio pod tabelą znajduje się podsumowanie wartości transakcji nierozliczonych (sumaryczna
wartość transakcji rozliczonych prezentowana w walucie rachunku)

U dołu ekranu dostępne są następujące przyciski:







Wyślij potwierdzenie (Wybranie akcji powoduje wysłanie wiadomości email z
potwierdzeniem dokonania danej transakcji . W tym celu należy wprowadzić adres e-mail w
polu Adres e-mail oraz użyć przycisku. Wysłane zostaną jedynie transakcje zaznaczone
Checkboxem.
Drukuj (drukowanie wyświetlonej listy transakcji)
Pobierz do PDF (pozwalała na pobranie listy do pliku PDF)
Pobierz do CSV (pozwalała na pobranie listy do pliku CSV)
Powrót (akcja przenosi Użytkownika do poprzedniego formularza)

24.3 Wyciągi
Formatka Wyciągi z kart charge umożliwia Użytkownikowi przeglądanie listy wygenerowanych
wyciągów z rachunków kart charge, po uprzednim uzupełnieniu filtra danymi wyszukiwania.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Karty > Wyciągi
Aby wyświetlić listę wyciągów Użytkownik uzupełnia pola filtra i naciska przycisk Wyświetl. Na liście
wyciągów prezentowane są informacje dotyczące wyfiltrowanych wyciągów (Nr wyciągu oraz Data
wyciągu). Na ekranie Użytkownik ma możliwość wykonania akcji związanych z wyciągami - pobranie
wyciągów w różnych formatach za pomocą akcji Pobierz do PDF oraz Pobierz do CSV.
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Wyciągi z kart charge

24.4 Grupy kart
Formatka Lista grup umożliwia Użytkownikowi tworzenie, edycję i usunięcie grup kart. Dzięki grupie
kart używanie funkcjonalności listy kart będzie bardziej ergonomiczne i przyjazne dla użytkownika.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Karty > Grupy kart

Lista grup
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24.4.1

Modyfikacja grup kart

Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi modyfikację istniejących grup kart.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Karty > Grupy kart > przycisk
Zarządzanie grupami
Dzięki możliwości edycji grup kart Użytkownik może ustalić pozycję wybranej grupy kart na liście bądź
ją usunąć (akcja Usuń). Zatwierdzenie edycji następuje poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz.
Powrót na ekran Lista grup bez zapisu wprowadzonych zmian następuje poprzez naciśnięcie przycisku
Powrót.

Lista grup – modyfikacja

24.4.2 Utworzenie nowej grupy kart
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi stworzenie nowej grupy kart.
Wejście na formatkę Nowa grupa jest możliwe w następujący sposób: Produkty > Karty > Grupy kart >
przycisk Nowa grupa

Nowa grupa
Po uzupełnieniu pola Nazwa grupy Użytkownik naciska przycisk Zapisz. Następuje zapis nowo
utworzonej grupy kart i powrót na listę grup.
Powrót na ekran listy grup bez zapisu nowej grupy następuje po naciśnięciu przycisku Powrót.
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25 Historia zmian dokumentu
Wersja

Data
obowiązywania
od

Treść/Zmiana

1.0
2.0

27.11.2019

3.0

01.01.2020

4.0

31.08.2020

5.0

09.11.2020

6.0

24.11.2020

Nowy rozdział „Zasady składania, za pomocą modułu komunikacji bgk24,
Dyspozycji stanowiących oświadczenia woli Posiadacza rachunku
związane z dokonywaniem czynności bankowych.”

7.0

16.12.2020

Aktualizacja typów dyspozycji dla modułu komunikacji

8.0

23.01.2020

Nowy rozdział „Logowanie za pomocą urządzenia zaufanego”, dodanie
informacji o urządzeniu zaufanym na wersji Lite. O terminie udostęnienia
funkcjonalności Bank poinformuje komunikatem w systemie bgk24.

9.0

10.02.2020

Aktualizacja typów dyspozycji dla modułu komunikacji

Aktualna wersja dokumentu
Aktualna wersja dokumentu – zmiany dot. realizacji płatności
podatkowych
Aktualna wersja dokumentu – rozszerzenie funkcjonalności m.in. dot.
filtrowania w paczkach, czasu wygenerowania plików do pobrania, suma
kontrolna dla czynności importu, kopiowanie zleceń z paczki.
Aktualna wersja dokumentu – rozszerzenie funkcjonalności m. in. dot.
analizy salda, wysyłki mailem różnych formatów wyciągów, dodanie
referencji na Liście zleceń.
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