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Moduł SDS i SDZK
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1 Moduł obsługi sum depozytowych (SDS)
Moduł obsługi sum depozytowych w systemie bgk24 zapewnia dostęp do rachunków sum
depozytowych on-line i umożliwia kompleksową obsługę sum depozytowych.
Nasze rozwiązanie charakteryzuje się szeregiem wymiernych korzyści jak:
Intuicyjne rozwiązanie z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej, pozwala na
wykonywanie operacji z poziomu właściwego rachunku ewidencyjnego
Automatyzacja operacji – system automatycznie zakłada rachunki ewidencyjne na
podstawie wpłaty na rachunek zbiorczy
Przejrzysta obsługa pojedynczych depozytów – system automatycznie nalicza odsetki na
poszczególnych rachunkach ewidencyjnych oraz zapewnia ich zgodność z łącznym saldem na
rachunku zbiorczym
Kompleksowa obsługa on-line – wszystkie operacje wykonywane są przy wykorzystaniu
bankowości elektronicznej bgk24
Szybki i wygodny dostęp do informacji zgromadzonych w systemie – identyfikacja
pojedynczych rachunków ewidencyjnych za pomocą wyszukiwarki
Elastyczne raporty – możliwość generowania raportów zbiorczych przy wykorzystaniu
systemu bankowości elektronicznej bgk24
Kompatybilność z systemami księgowymi
najpopularniejszych na rynku formatach

–

możliwość

generowania

plików

w

W ramach SDS moduł wspiera następujące procesy:


Tworzenie mikrorachunku



Edycja danych mikrorachunku



Łączenie mikrorachunków



Kalkulacja odsetek



Wypłata środków z mikrorachunku



Import plików zawierających wypłaty środków z mikrorachunków



Eksport danych – wyciągi oraz raporty sum depozytowych

System pozwala na obsługę sum depozytowych w dwóch różnych formatach:


Format Standardowy – w ramach obsługi według formatu Standardowego, system nie
ewidencjonuje wypłat w podziale na kapitał i odsetki



Format Rozszerzony - w ramach obsługi według formatu Rozszerzonego, system
ewidencjonuje wypłaty z kapitału i wypłaty z odsetek i księguje je w osobnych polach

1.1 Lista Rachunków sum depozytowych i mikrorachunków
Funkcjonalność listy rachunków prezentuje listę rachunków głównych (agregujących) sum
depozytowych.
Dla każdego rachunku głównego tworzone są rachunki ewidencyjne tzw. mikrorachunki, których lista
prezentowana jest w sekcji poniżej.
Przejście do listy rachunków odbywa się w następującej lokalizacji:
Produkty > Sumy depozytowe > Lista rachunków
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Po przejściu do formatki prezentowany jest zestaw filtrów wyszukiwania. Możliwe kryteria
wyszukiwania rachunków głównych i mikrorachunków to:












Nazwa firmy – lista dostępna tylko podczas pracy w kontekście holdingu
Numer rachunku – lista rozwijana prezentuje dostępne rachunki główne sum depozytowych
Waluta rachunku – lista rozwijana prezentuje dostępne waluty rachunków głównych
Numer mikrorachunku – pole umożliwia wyszukanie mikrorachunku po min. 3 znakach
Opis – opis mikrorachunku
LP – identyfikator mikrorachunku
Data założenia od oraz Data założenia do – pozwala wskazać przedział czasowy, w którym
mikrorachunki zostały założone
Status mikrorachunku – wybór statusu mikrorachunku (czynny lub zamknięty)
Typ podmiotu – wybór spośród zdefiniowanych typów podmiotu
Dane dodatkowe/Tytuł pierwszego przelewu – umożliwia wyszukanie mikrorachunków na
podstawie informacji dodatkowych. Konieczne jest wpisanie min. 3 znaków
Sektor/Podsektor – pole dostępne wyłącznie dla MF-Sądów (klient IV grupy wg. klasyfikacji
MF)

Rys. Przykładowa formatka zawierająca filtry wyszukiwania
Po uzupełnieniu filtrów i wybraniu przycisku Wyświetl system przeniesie Użytkownika do okna
prezentującego listę rachunków i mikrorachunków, spełniających kryteria wyszukiwania.
Po przejściu do wyników wyszukiwania ukryta zostaje formatka z filtrami wyszukiwania. Formatka
będzie możliwa do ponownego wywołania za pomocą przycisku Filtry Wyszukiwania.
Formularz listy rachunków i mikrorachunków składa się z 2 części.
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1. W części górnej prezentowana jest lista rachunków głównych. Zawiera ona następujące pola:
 Numer rachunku – numer rachunku w formacie NRB
 Nazwa właściciela – nazwa firmy przypisanej do rachunku
 Nazwa – nazwa rachunku nadana przez Użytkownika
 Nazwa systemowa – nazwa rachunku pobrana z systemu bankowego
 Waluta – waluta rachunku
 Saldo księgowe – saldo księgowe rachunku
Dostępne są również akcje:
 Szczegóły – możliwość przejścia do formatki prezentującej szczegóły rachunku
 Wyciągi – powoduje otwarcie formatki pobierania wyciągów
2. Część dolna zawiera listę mikrorachunków związanych ze wskazanym rachunkiem głównym.
Lista składa się z następujących pozycji:
 Numer mikrorachunku
 Opis mikrorachunku
 LP
 Saldo księgowe mikrorachunku
 Saldo do wypłaty
 Data założenia mikrorachunku
 Status mikrorachunku
Dostępne są również akcje:




Szczegóły – wyświetlenie szczegółów mikrorachunku
Historia operacji – wyświetlenie historii operacji na danym mikrorachunku
Wypłata środków – przejście do formatki wypłaty środków z mikrorachunku
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Rys. Przykładowa lista rachunków i mikrorachunków

1.2 Formatka Szczegóły Rachunku
Do formularza szczegółów rachunków głównego Użytkownik przechodzi poprzez wybranie:
Produkty > Lista rachunków > Szczegóły (na liście rachunków głównych)
Formatka szczegółów rachunku sum depozytowych zawiera szczegółowe informacje o rachunku
głównym SDS, jest tożsama z formatką szczegółów rachunku rozliczeniowego uzupełniona o
informacje charakterystyczne dla rachunku SDS:


Format obsługi sum depozytowych – wskazuje sposób obsługi sum depozytowych na
wskazanym rachunku głównym. Dostępne formaty to Podstawowy i Rozszerzony.

Na formatce dostępne są następujące przyciski:



Drukuj - akcja powoduje wydruk ze szczegółów rachunku
Powrót - akcja powoduje powrót do poprzedniego formularza
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Połącz mikrorachunki – otwiera formularz umożliwiający wykonanie akcji łączenia
mikrorachunków
Wyślij wiadomość – umożliwia wysyłanie do banku wiadomość związaną z rachunkiem
Utwórz mikrorachunek – otwiera formatkę do tworzenia mikrorachunku z automatycznie
przypisanym rachunkiem głównym sum depozytowych
Raport sum depozytowych – otwiera formularz generowania raportu sum depozytowych
Lista mikrorachunków – akcja powoduje wyświetlenie formularza Lista rachunków sum
depozytowych i mikrorachunków z wybranym rachunkiem sum depozytowych wraz z listą
przypisanych do niego mikrorachunków

1.3 Szczegóły mikrorachunku
Do formularza szczegóły mikrorachunku Użytkownik przechodzi poprzez wybranie:
Produkty > Lista rachunków > Szczegóły (na liście mikrorachunków)

Rys. Przykładowy wygląd formularza szczegółów mikrorachunku
Formularz różni się zakresem prezentowanych informacji w zależności od typu rachunku głównego
(Standardowa i Rozszerzona obsługa oraz klasyfikacja MF)
Na formularzu prezentowane są następujące informacje:








Nazwa właściciela – nazwa właściciela rachunku
Numer rachunku głównego - numer NRB rachunku głównego
Nazwa rachunku – nazwa rachunku
Waluta rachunku – waluta mikrorachunku (tożsama z walutą rachunku głównego)
Numer mikrorachunku – numer NRB mikrorachunku
Opis – opis mikrorachunku
LP – Identyfikator mikrorachunku
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Status mikrorachunku – status mikrorachunku (Czynny/Zamknięty)
Typ podmiotu – rodzaj podmiotu
Sektor/Podsektor – pole prezentowane dla klientów z IV grupa klasyfikacji MF
Dane dodatkowe – informacje dodatkowe
Tytuł pierwszego przelewu – tytuł pierwszego przelewu
Data założenia mikrorachunku – data założenia mikrorachunku
Saldo wypłaty całkowitej – saldo do wypłaty całkowitej
Odsetki bieżące – suma odsetek nieskapitalizowanych
Saldo księgowe – saldo księgowe prezentowane wraz z walutą
Kapitał – wysokość kapitału z dnia bilansu otwarcia
Wpłaty – pole widoczne tylko dla formatu obsługi sum depozytowych „Rozszerzony”.
Wysokość kapitału z dnia bilansu otwarcia oraz ewentualne dopłaty po bilansie otwarcia wraz
z walutą rachunku
Wypłaty - pole widoczne tylko dla formatu obsługi sum depozytowych „Rozszerzony”. Suma
obciążeń kapitału
Odsetki skapitalizowane – odsetki skapitalizowane od momentu utworzenia sumy
depozytowej
Odsetki BO - odsetki należne na dzień Bilansu Otwarcia
Odsetki po BO - skapitalizowane odsetki należne po Bilansie Otwarcia
Ostatnia kapitalizacja – data i kwota ostatniej kapitalizacji
Wypłaty odsetek - pole widoczne tylko dla formatu obsługi sum depozytowych
„Rozszerzony”. Suma obciążeń odsetek należnych interesantowi na dzień bilansu otwarcia
oraz obciążeń odsetek skapitalizowanych po bilansie otwarcia
Wypłaty łącznie - suma obciążeń depozytu

Dodatkowo na formularzu Szczegóły mikrorachunku udostępniono sekcję pozwalającą na kalkulacje
odsetek
Pola obowiązkowe, które należy wypełnić:




Data od – data, od której liczone będą odsetki. UWAGA!! Data nie może być wcześniejsza niż
data założenia mikrorachunku
Data do – data, do której będą liczone odsetki (data nie późniejsza niż data D-1)
Kwota – w tym polu Użytkownik ma możliwość wskazania kwoty, dla której system naliczy
odsetki

Po wprowadzeniu danych oraz naciśnięciu przycisku Policz odsetki zostanie zaprezentowana
wyliczona kwota odsetek.
Na formularzu dostępne są również przyciski Powrót, Wyślij wiadomość oraz:




Edycja – umożliwia otwarcie formularza edycji szczegółów mikrorachunku
Wypłata Środków – otwiera formularz wypłaty z mikrorachunku
Historia mikrorachunku – otwiera historię mikrorachunku

1.4 Edycja mikrorachunku
Funkcjonalność umożliwia modyfikacje wybranych danych związanych z mikrorachunkami.
Formularz prezentuje dane w zależności od formatu obsługi rachunku sum depozytowych
(Standardowa/Rozszerzona) oraz przynależności do grup MF – zgodnie z prezentacją na formularzu
Szczegółów mikrorachunku.
Aby przejść do formularza edycji danych mikrorachunku Użytkownik wybiera:
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Produkty > Lista mikrorachunków > Szczegóły mikrorachunku > Edytuj
Użytkownik ma możliwość edycji danych pomocniczych wypełnionych przez system wartościami
domyślnymi:








Opis - pole tekstowe (max 25 znaków). Wymagane jest podanie min. 1 znaku
LP - pole tekstowe (max 35 znaków). Wymagane jest podanie min. 1 znaku
Typ podmiotu – pole z listą rozwijaną. Domyślnie system ustawia podmiot wpłacający jako
osoba fizyczna.
Sektor/Podsektor - pole z listą rozwijaną. Pole prezentowane dla klientów z IV grupa
klasyfikacji MF
Kapitał
Odsetki BO
Dane Dodatkowe - pole tekstowe (4 x 35 znaków)

Rys. Przykładowy formularz edycji mikrorachunku
Po wykonaniu modyfikacji wartości pól i wybraniu przycisku Dalej zaprezentowany zostanie ekran
pośredni, poprzez który Użytkownik ma możliwość weryfikacji danych.
Zapisanie zmian następuje po wybraniu przycisku Zapisz. Po poprawnym wykonaniu operacji zapisu
następuje powrót do ekranu Szczegóły mikrorachunku.

1.5 Historia operacji na mikrorachunku
Aby przejść do formularza historii mikrorachunku Użytkownik wybiera:
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Produkty > Lista mikrorachunków > Szczegóły mikrorachunku > Historia operacji
Po wykonaniu operacji prezentowany jest formularz pozwalający określić zakres prezentowanych
informacji.
Możliwe jest filtrowanie wg.:




Daty Od i Daty Do
lub
Ilość dni/tygodni/miesięcy
Kwota operacji od - Kwota operacji do – pole nieobowiązkowe

Po wybraniu zakresu dat i wciśnięciu przycisku Wyświetl prezentowana jest historia operacji na
wskazanym mikrorachunku

Rys. Przykładowy wygląd formatki historii operacji
Lista informacji dostępnych na formularzu to:








Ostatnia synchronizacja - data i godzina ostatniej aktualizacji danych
Data – data transakcji
Nazwa – Nazwa kontrahenta
Rachunek odbiorcy/nadawcy
Operacja - rodzaj operacji
Kwota - kwota operacji
Saldo - saldo po operacji
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Poniżej listy operacji znajduje się sekcja Podsumowanie, w której prezentowana jest łączna kwota
uznań (zgodnie ze zdefiniowanym filtrem) oraz łączna kwota obciążeń (zgodnie ze zdefiniowanym
filtrem).
Na formularzu dostępne są przyciski Powrót oraz





Odśwież - powoduje ponowne wyświetlanie formularza
Drukuj – uruchomienie akcji wydruku
Pobierz do PDF – eksport do pliku w formacie PDF (wszystkich operacji wg.
kryteriów)
Pobierz do pliku – otwarcie formularza eksport historii rachunku

Z poziomu formularza historii operacji możliwe jest również wywołanie akcji Szczegóły otwierającej
formularz szczegółów operacji.

1.6 Wypłata środków z mikrorachunku
Formatka umożliwia wykonanie wypłaty części lub wszystkich środków z mikrorachunków wraz z
możliwością likwidacji mikrorachunku (zamknięcia).
Aby przejść do formularza wypłaty z mikrorachunku Użytkownik wybiera:
Produkty > Sumy Depozytowe > Lista rachunków > Wyświetlenie listy rachunków/mikrorachunków >
Wypłata środków
W przypadku obsługi w formacie Standardowym możliwe jest wskazanie wyłącznie kwoty obciążenia,
bez określania kwoty kapitału i odsetek.
W przypadku obsługi w formacie Rozszerzonym Użytkownik może sprecyzować, jaka część kwoty do
wypłaty pochodzi z kapitału, a jaka z odsetek. W trakcie wprowadzania dyspozycji przelewu środków
jest możliwość podziału środków według kwoty (Użytkownik sam określa kwotę kapitału i odsetek) lub
procentowo (system wylicza proporcjonalnie kwotę kapitału i odsetek na podstawie wprowadzonego
udziału procentowego).
Formularz wypłaty umożliwia dodanie zlecenia częściowego lub zlecenia likwidacji depozytu. W
przypadku, gdy Użytkownik wprowadzi więcej niż jedno zlecenie, wówczas zlecenia będą grupowane
w paczkę zleceń. Nie będzie możliwości modyfikacji paczki utworzonej z poziomu formatki „Wypłaty
środków z mikrorachunku”. Taką paczkę można wyłącznie zaakceptować i przesłać do realizacji
albo usunąć.
Użytkownik dokonuje wypłaty części lub wszystkich środków poprzez zdefiniowanie przelewu
krajowego, zagranicznego lub wewnętrznego. Wypłata może być realizowana tylko w walucie
rachunku głównego. W przypadku gdy walutą mikrorachunku jest PLN nie ma możliwości
zdefiniowania wypłaty na rachunek prowadzony w innym kraju.
Przy wypłacie całości salda księgowego mikrorachunek nie jest automatycznie likwidowany. Aby
zamknąć mikrorachunek Użytkownik musi zaznaczyć opcję: „Wypłata całkowita”. W takim wypadku
saldo do wypłaty jest sumą salda księgowego (kapitał + odsetki skapitalizowane) oraz odsetek
bieżących (odsetek nieskapitalizowanych).




W przypadku likwidacji depozytu w trybie Standardowym istnieje możliwość przelewu środków
tylko do jednego kontrahenta. W przypadku przelewu do wielu kontrahentów system pozwoli
jedynie na utworzenie przelewów, których suma jest równa saldu księgowemu (bez odsetek
bieżących).
Przy likwidacji w trybie Rozszerzonym istnieje możliwość przelewu środków do wielu
kontrahentów w ramach jednej dyspozycji jednak suma wypłat zleceń cząstkowych musi być
zgodna z saldem likwidacyjnym. W przypadku wyboru tej opcji, system będzie sprawdzał czy
suma zleceń cząstkowych pozwala na wyzerowanie salda i zamknięcie mikrorachunku.
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Przekazanie zleceń do realizacji możliwe jest po spełnieniu schematu akceptacji, który ustawiony jest
na rachunku głównym sum depozytowych.

Rys. Przykładowy formularz wypłaty z mikrorachunku (przelew krajowy)
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Rys. Przykładowy formularz wypłaty z mikrorachunku (przelew wewnętrzny)
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Rys. Przykładowy formularz wypłaty z mikrorachunku (przelew zagraniczny)
Po wypełnieniu pól formularza, w celu wykonania wypłaty Użytkownik powinien wybrać przycisk Dalej.
Zeprezentowany zostanie ekran pośredni wypłaty z mikrorachunku, który daje Użytkownikowi
możliwość zweryfikowania, czy wszystkie dane wpisane na formatce tworzenia wypłaty są poprawne
oraz, wykonanie wybranej akcji związanej z przelewem za pomocą przycisków Podpisz i wyślij,
Podpisz lub Zapisz przelew/paczkę o statusie Nowy. Przed zapisaniem paczki system poinformuje o
konieczności nadanie jej nazwy. Należy wprowadzić dowolną nazwę paczki w polu ‘Nazwa paczki’.

1.7 Tworzenie mikrorachunku SDS
Funkcjonalność pozwala stworzyć nowy mikrorachunek przypisany do wskazanego rachunku
głównego.
Aby przejść do formularza tworzenia mikrorachunku Użytkownik wybiera:
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Produkty > Sumy Depozytowe > Tworzenie mikrorachunku
lub
z poziomu Szczegółów rachunku głównego przycisk Utwórz mikrorachunek
W przypadku wybrania opcji Utwórz mikrorachunek z poziomu szczegółów rachunku głównego
zaprezentowany zostanie formularz Wyboru rachunku głównego z automatycznie wstawionym
rachunkiem głównym, do którego przypisany będzie tworzony mikrorachunek. W innym wypadku
należy na formatce tworzenia mikrorachunku wybrać również numer rachunku głównego.

Rys. Przykładowy formularz Tworzenie mikrorachunku
Pola, które należy wypełnić na formularzu to:








Rachunek główny – wybór rachunku głównego, do którego przypisany będzie mikrorachunek.
Wybór odbywa się z listy rozwijanej (pole obowiązkowe)
LP – pole tekstowe (maksymalnie 25 znaków), w którym wprowadzany jest identyfikator sumy
depozytowej stosowany przez Posiadacza rachunku np. w systemie księgowym (pole
obowiązkowe)
Opis – pole tekstowe (maksymalnie 35 znaków), w którym wprowadzany jest opis sumy
depozytowej np. sygnatura sprawy sądowej, nr przetargu (pole obowiązkowe)
Typ podmiotu – rodzaj podmiotu, którego dotyczy sprawa. Wybór z listy rozwijanej: osoba
fizyczna, osoba prawna lub podmiot publiczny (pole obowiązkowe)
Sektor/Podsektor – pole dostępne wyłącznie dla Sądów (klient IV grupy wg. klasyfikacji MF).
Wybór następuje z listy rozwijanej (pole obowiązkowe)
Dane dodatkowe - pole tekstowe (maksymalnie 140 znaków; 4 x 35 znaków). Jest to pole
nieobowiązkowe.

Po prowadzeniu danych i wyborze przycisku Dalej zostanie wyświetlony formularz ekranu
pośredniego tworzenia mikrorachunku, który umożliwi kontrolę poprawności wypełnionych danych.
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Rys. Ekranu pośredni tworzenia mikrorachunku
Wybór przycisku Edytuj pozwala na powrót do formularza Tworzenie mikrorachunku i
wprowadzenie zmian.
Wybór przycisku Utwórz powoduje uruchomienie akcji tworzenia mikrorachunku – poprawne
zakończenie skutkuje pojawieniem się komunikatu Pomyślnie zarejestrowano zlecenie utworzenia
mikrorachunku na liście zleceń.

1.8 Łączenie mikrorachunków
Funkcjonalność łączenie mikrorachunków pozwala łączyć wiele wskazanych przez Użytkownika
mikrorachunków i przenosić ich stany na jeden wybrany mikrorachunek. W trakcie procesu
przenoszenia mikrorachunki przenoszone są zamykane, a aktywny pozostaje jedynie mikrorachunek,
na który przeniesiono środki z pozostałych.
Funkcjonalność dostępna jest poprzez wybór:
Produkty > Sumy depozytowe > Łączenie mikrorachunków
Formularz łącznia mikrorachunków podzielony jest na 2 sekcje:
1. Górna sekcja umożliwia wskazanie rachunków ewidencyjnych, z których będą przenoszone
środki. Po wpisaniu numeru mikrorachunku lub przez użycie przycisku Wyszukaj wyświetlana
jest lista mikrorachunków.
W wierszu mikrorachunku dostępna jest akcja Wybierz umożliwiająca wskazanie
mikrorachunku, jako rachunku, z którego zostaną przeniesione stany (źródłowego). W
przypadku użycia tej akcji pojawia się opcja Usuń, umożliwiająca usunięcie mikrorachunku z
listy mikrorachunków które będą podlegały łączeniu. Użytkownik może wskazać dowolną ilość
rachunków ewidencyjnych, które będą przenoszone.
2. Okno dolne wyświetla listę mikrorachunków, z których jeden, za pomocą wywołania akcji
Wybierz, zostanie wskazany, jako rachunek docelowy (rachunek ewidencyjny, na który
zostaną przeniesione środki z rachunków źródłowych). UWAGA!! Rachunkiem docelowym
nie może być rachunek źródłowy.
Wybór jednego rachunku docelowego blokuje możliwość wskazania pozostałych rachunków.
Wskazanie innego rachunku docelowego odbywa się poprzez użycie akcji Usuń i wybór
innego rachunku.
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Rys. Przykładowy formularz Łączenia mikrorachunków

Przejście Dalej wywołuje ekran pośredni łączenia mikrorachunków
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Rys. Przykładowy formularz pośredni łączenia mikrorachunków
Na ekranie pośrednim dostępne są przyciski Powrót oraz Połącz. Po wybraniu przycisku Połącz
uruchamiana jest akcja łączenia mikrorachunków. Zrealizowana akcja potwierdzana jest komunikatem
Pomyślnie zarejestrowano zlecenie połączenia mikrorachunków.

1.9 Generowanie Raportu sum depozytowych w ramach rachunku
głównego SDS
Funkcjonalność umożliwia pobranie raportu sum depozytowych zawierającego dane analityczne ze
wszystkich aktywnych mikrorachunków. Funkcjonalność generowania raportów dostępna jest w
zakładce:
Produkty > Sumy depozytowe > Szczegóły rachunku sum depozytowych pod przyciskiem Raport
sum depozytowych
lub
Produkty > Sumy depozytowe > Generowanie raportu
Po uruchomieniu funkcjonalności prezentowany jest formularz umożliwiający wybór



Numer rachunku sum depozytowych – lista rozwijana umożliwiająca wybór rachunku
głównego, dla którego generowany będzie raport
Data raportu – data, dla której generowany będzie raport (domyślnie ustawiona jest data D-1)
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Rys. Formularz generowania raportu Sum depozytowych

Dostępny na ekranie przycisk Pobierz raport wywołuje akcję pobrania raportu.
W zależności od dostępności i wielkości raportu możliwe jest jego natychmiastowe pobranie
(wywołane zostanie okno zapisu pliku standardowe dla używanej przeglądarki) lub wyświetlony
zostanie komunikat o generowaniu raportu i jego dostępności w zakładce Pliki do pobrania dostępnej
w lokalizacji:
Płatności > Eksport danych > Pliki do pobrania

1.10 Import wypłat z pliku
Funkcjonalność pozwala importować pliki zawierające wypłaty z mikrorachunków SDS. Aby wykonać
operację importu Użytkownik posiadający stosowne uprawnienia powinien przejść do sekcji:
Produkty > Sumy depozytowe > Wypłata środków z pliku
Dostępne formaty szablonów wypłaty to:
Dla wypłat w PLN:


CSV



XML



Elixir,



VideoTel

Dla wypłat w walutach obcych:


CSV,



XML,



MT103

Opis struktur powyższych plików znaleźć można w instrukcji Opis importu i eksportu danych
systemu bgk24
Importowi podlegają zlecenia z rachunków głównych, dla których Użytkownik ma nadane uprawnienia.
Importowane zlecenia będą grupowane w paczkę zleceń (jeden plik importu będzie odpowiadał jednej
paczce) lub będą realizowane jako pojedyncze zlecenia. Paczkę zleceń można modyfikować
(dodawać zlecenia, usuwać zlecenia w oparciu o powyższe zasady), nie można modyfikować
pojedynczych zleceń.
Zaimportowane do bankowości elektronicznej zlecenia pojawią się na liście zleceń (jako zlecenie typu
Wypłata z SDS) o statusie „Nowy” i będą podlegały dalszemu procesowaniu analogicznie do zleceń
wprowadzonych ręcznie za pomocą formatki wypłaty środków z mikrorachunku.
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Rys. Przykładowy wygląd formatki importu wypłat z pliku

1.11 Zmiany w module Import/Eksport
W ramach funkcji Eksportu udostępniono możliwość konfiguracji dodatkowych szablonów eksportu
związanych z modułem Sumy depozytowe.
Wydzielone zostały nowe typy szablonów eksportu






Raport sum depozytowych – obsługa Standardowa
Raport sum depozytowych – obsługa Rozszerzona
Raport sum depozytowych dla MF – obsługa Rozszerzona
Raport sum depozytowych dla MF – obsługa Standardowa
Raport wypłata z mikrorachunków SDS Raport przedstawiają stan produktów jakie są
prezentowane w systemie NBE

Użytkownik może eksportować raport w następujących formatach:





CSV
XLS
PDF
XML

Możliwość tworzenia nowych typów szablonów eksportu danych znajduje się w lokalizacji:
Płatności > Eksport Danych > Nowy szablon eksportu
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2 Zmiany na formularzu Listy zleceń dla
modułów SDS/SDZK
Obsługa operacji wykonywanych w ramach modułu Sumy depozytowe oparta jest w dużej mierze o
mechanizm obsługi zleceń stosowany w ramach innych funkcjonalności systemu bankowości
elektronicznej bgk24.
Na potrzeby obsługi modułu Sumy depozytowe rodzaje zleceń na formatce Lista zleceń zostały
wzbogacone o poniższe parametry i stosowne filtry.
Rodzaje zleceń – prezentowane po stronie zleceniodawcy:


Wypłata z mikrorachunku SDZK



Wypłata z mikrorachunku SDS



Przeniesienie SDZK



Reaktywacja SDZK



Łączenie mikrorachunków SDS



Tworzenie mikrorachunku SDS



Tworzenie mikrorachunku SDZK



Edycja danych mikrorachunku SDS



Edycja danych mikrorachunku SDZK

Zmiana statusów zleceń składanych w ramach modułów SDS i SDZK przebiega analogicznie do
zmian statusów w przypadku zleceń przelewu krajowego. Autoryzacja wskazanych zleceń SDS i
SDZK podlega schematom akceptacji właściwym dla rachunku obciążanego. W przypadku
mikrorachunków SDS i SDZK schematy akceptacji ustalane są na poziomie rachunków głównych, do
których mikrorachunki są przypisane.
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3 Moduł obsługi sum depozytowych zakładów
karnych (SDZK)
Moduł służy do obsługi sum depozytowych Zakładów Karnych. Użytkownik ma dostęp do podglądu
listy rachunków wraz z powiązanymi mikrorachunkami, historii operacji na mikrorachunkach oraz ma
możliwość wykonywania operacji na mikrorachunkach.
W ramach modułu SDZK wspierane są następujące procesy:


Tworzenie mikrorachunku



Zamykanie (likwidacja) mikrorachunku



Reaktywacja mikrorachunku



Przeniesienie mikrorachunku



Wypłata środków z mikrorachunku

3.1 Lista rachunków sum depozytowych i mikrorachunków
Aby przejść do listy rachunków Użytkownik wybiera:
Produkty > Sumy depozytowe > Lista rachunków
Po przejściu do formatki prezentowany jest zestaw filtrów wyszukiwania. Możliwe kryteria
wyszukiwania w ramach rachunków głównych i mikrorachunków to:











Nazwa firmy
Numer rachunku – lista rozwijana prezentuje dostępne rachunki główne sum depozytowych
Waluta rachunku – lista rozwijana prezentuje dostępne waluty rachunków głównych
Numer mikrorachunku – daje możliwość wyszukania mikrorachunku po min. 3 znakach
Opis – opis mikrorachunku
IDO – identyfikator osadzonego
Data założenia od i do – pozwala wskazać przedział czasowy, w którym mikrorachunki
zostały założone
Status mikrorachunku – wybór statusu mikrorachunku (czynny lub zamknięty)
Typ podmiotu – wybór spośród zdefiniowanych typów podmiotu
Dane dodatkowe/Tytuł pierwszego przelewu – umożliwia wyszukanie rachunków na
podstawie informacji dodatkowych. Konieczne jest wpisanie min. 3 znaków
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Rys. Formularz filtrów listy rachunków i mikrorachunków
Po uzupełnieniu filtrów i wybraniu przycisku Wyświetl system przeniesie Użytkownika do okna
prezentującego listę rachunków i mikrorachunków, spełniających kryteria wyszukiwania.
Jednocześnie zostanie ukryta formatka z filtrami wyszukiwania – możliwa do ponownego wywołania
za pomocą przycisku Filtry Wyszukiwania. Formularz listy rachunków i mikrorachunków składa się z
2 części.
W części górnej prezentowana jest lista rachunków głównych. Zawiera następujące pola:







Numer rachunku – numer rachunku w formacie NRB
Nazwa właściciela – nazwa firmy przypisanej do rachunku
Nazwa – nazwa rachunku nadana przez Użytkownika
Nazwa systemowa – nazwa rachunku określona przez bank
Waluta – waluta rachunku
Saldo księgowe – saldo księgowe rachunku

Dostępne są również akcje:



Szczegóły – możliwość przejścia do formatki prezentującej szczegóły rachunku
Wyciągi – powoduje otwarcie formatki pobierania wyciągów

Część dolna zawiera listę mikrorachunków związanych ze wskazanym rachunkiem głównym. Lista
składa się z następujących pozycji:





Numer mikrorachunku
IDO
Saldo księgowe mikrorachunku
Saldo do wypłaty
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Data założenia mikrorachunku
Status mikrorachunku

Dostępne są również akcje:




Szczegóły – wyświetlenie szczegółów mikrorachunku
Historia operacji – wyświetla historię operacje na mikrorachunku
Wypłata środków – rozpoczęcie operacji związanej z wypłatami środków z mikrorachunku

Rys. Przykładowy formularz listy rachunków i mikrorachunków SDZK

3.2 Formularz Szczegóły Rachunku
Aby przejść do formularza szczegółów rachunku Użytkownik wybiera:
Produkty > Lista rachunków > Szczegóły (na liście rachunków głównych)
Formatka szczegółów rachunku sum depozytowych zakładów karnych zawiera szczegółowe
informacje o rachunku głównym SDZK - jest tożsama z formatką szczegółów rachunku
rozliczeniowego:
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Rys. Przykładowy formularz szczegółów rachunku SDZK
Na formularzu dostępne są przyciski







Powrót - akcja powoduje powrót do poprzedniego formularza
Utwórz mikrorachunek – otwiera formatkę do tworzenia mikrorachunku z automatycznie
wybranym rachunkiem sum depozytowych
Drukuj - akcja powoduje wydruk formularza szczegółów rachunku.
Wyślij wiadomość – umożliwia wysyłanie informacji związanych z rachunkiem
Raport sum depozytowych – otwiera formularz generowania raportu sum depozytowych
Lista mikrorachunków – akcja powoduje wyświetlenie formularza Lista rachunków sum
depozytowych i mikrorachunków z wybranym rachunkiem sum depozytowych wraz z listą
przypisanych do niego mikrorachunków

3.3 Szczegóły mikrorachunku SDZK
Na formularz szczegółów mikrorachunków Użytkownik dostaję się poprzez wybranie:
Produkty > Lista rachunków > Szczegóły (na liście mikrorachunków)
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Rys. Przykładowy formularz szczegółów mikrorachunku SDZK
Informacje dostępne na formatce to:


















Nazwa właściciela – wybór możliwy w przypadku korzystania z opcji holdingu
Numer rachunku głównego numer rachunku w formacie NRB
Nazwa rachunku – nazwa rachunku
Waluta rachunku
Numer mikrorachunku – numer mikrorachunku
IDO – identyfikator osadzonego
Status mikrorachunku
Typ podmiotu
Data założenia mikrorachunku
Poprzednie NRB mikrorachunku – poprzedni numer NRB w przypadku przeniesienia
mikrorachunku z innego ZK
Data reaktywacji – w przypadku reaktywacji mikrorachunku
Saldo księgowe
Odsetki bieżące – suma odsetek naliczonych w trybie codziennym od okresu ostatniej
kapitalizacji
Kapitał – suma wpłat na mikrorachunek
Odsetki skapitalizowane
Ostatnia kapitalizacja – odsetki naliczone i dopisane w ostatnim procesie kapitalizacji
Obciążenia – suma wypłat dokonanych z mikrorachunku.

Na formularzu dostępne są również przyciski Powrót, Wyślij wiadomość oraz




Przeniesienie mikrorachunku – wywołuje formularz przeniesienia mikrorachunków pomiędzy
ZK
Wypłata Środków – otwiera formularz wypłaty z mikrorachunku
Historia mikrorachunku – otwiera historię mikrorachunku

3.4 Historia operacji na mikrorachunku
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Aby przejść do formularza historii mikrorachunku Użytkownik wybiera:
Produkty > Lista mikrorachunków > Szczegóły mikrorachunku > Historia operacji
Po wykonaniu operacji prezentowany
prezentowanych informacji.

jest

formularz

pozwalający

na

określenie

zakresu

Możliwe jest filtrowanie wg.:




Daty Od i Daty Do
lub
Ilości ostatnich dni/tygodni/miesięcy
Kwota operacji od - Kwota operacji do - pole nieobowiązkowe

Po określeniu zakresu dat oraz opcjonalnie zakresu kwot, które podlegają filtrowaniu Użytkownik
wybiera przycisk Wyświetl. Prezentowana jest historia operacji na wskazanym mikrorachunku

Rys. Przykładowa formatka historii SDZK
Lista informacji dostępnych na formularzu to:








Ostatnia synchronizacja - data i godzina ostatniej aktualizacji danych
Data – data transakcji
Nazwa – nazwa kontrahenta
Rachunek odbiorcy/nadawcy
Operacja - rodzaj operacji
Kwota - kwota operacji
Saldo - saldo po operacji
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Poniżej listy operacji znajduje się sekcja Podsumowanie, w której prezentowana jest łączna kwota
uznań (zgodnie ze zdefiniowanym filtrem) oraz łączna kwota obciążeń (zgodnie ze zdefiniowanym
filtrem).
Na formularzu dostępne są przyciski Powrót oraz





Odśwież - powoduje odświeżenie informacji na formularzu
Drukuj – uruchomienie akcji wydruku
Pobierz do PDF – eksport do pliku w formacie PDF (wszystkich operacji wg.
kryteriów)
Pobierz do pliku – otwarcie formularza eksport historii rachunku

Z poziomu formularza historii operacji możliwe jest również wywołanie akcji Szczegóły otwierającej
formularz szczegółów operacji.

3.5 Wypłata środków z mikrorachunku SDZK
Formatka umożliwia wykonanie wypłaty części lub wszystkich środków z mikrorachunku wraz z
możliwością zamknięcia mikrorachunku (likwidacji).
Aby przejść do formularza wypłaty z mikrorachunku Użytkownik wybiera:
Produkty > Sumy Depozytowe > Lista rachunków > Wyświetlenie listy rachunków > Wypłata środków
W ramach rachunku SDZK nie ma możliwości wypłaty środków z rachunku głównego. Wszystkie
dyspozycje przelewu inicjowane są z poziomu konkretnych mikrorachunków. Formularz wypłaty
umożliwia zdefiniowanie zlecenia cząstkowego lub wypłaty całkowitej (likwidacji) mikrorachunku.
Użytkownik dokonuje wypłaty części lub całości środków poprzez zdefiniowanie przelewu krajowego
lub wewnętrznego. Wypłata może być realizowana tylko w walucie rachunku głównego. Z poziomu
mikrorachunku nie ma też możliwości przelewu środków na rachunki zagraniczne. Przy wypłacie
całości salda księgowego mikrorachunek nie jest automatycznie likwidowany. Aby zamknąć
mikrorachunek Użytkownik musi zaznaczyć opcję: „Wypłata całkowita”. W takim wypadku saldo do
wypłaty jest sumą salda księgowego (kapitał + odsetki skapitalizowane) oraz odsetek bieżących
(odsetek nieskapitalizowanych). Przekazanie zleceń do realizacji możliwe jest po spełnieniu schematu
akceptacji, który ustawiony jest na rachunku głównym sum depozytowych SDZK.
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Rys. Przykładowy wygląd formularza wypłaty z mikrorachunku SDZK (p. krajowy)

3.6 Przeniesienie mikrorachunku SDZK
Funkcjonalność umożliwia przeniesienie mikrorachunku pomiędzy Zakładami Karnymi.
Aby operacja była możliwa do wykonania konieczne jest spełnienie kilku warunków:




Mikrorachunki musza należeć do różnych ZK
IDO w NRB rachunku przenoszonego i nowe tworzonego musza być zgodne
Przenoszony rachunek musi być rachunkiem czynnym

Formularz Przeniesienia mikrorachunku SDZK dostępny jest po wybraniu opcji:
Produkty > Sumy depozytowe > Lista rachunków depozytowych > Szczegóły wybranego
mikrorachunku
Po wybraniu przycisku Przeniesienie mikrorachunku zostanie zaprezentowany formularz:
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Rys. Przykładowy formularz Przeniesienie mikrorachunku
Formularz zawiera szczegółowe informacje dotyczące przenoszonego mikrorachunku. Użytkownik
wskazuje (poprzez wybór z listy) w polu „Zakład karny”, do którego Zakładu ma zostać przeniesiony
mikrorachunek.
Użycie przycisku Dalej powoduje wyświetlenie ekranu pośredniego zawierającego podsumowanie
informacji o operacji przeniesienia mikrorachunku.
Na ekranie pośrednim operacji przeniesienia mikrorachunku dostępne są przyciski Powrót oraz:





Podpisz i Wyślij - powoduje uruchomienie aktywnej metody autoryzacji i jeśli zostanie
spełniony schemat akceptacji wówczas dyspozycja przeniesienia mikrorachunku jest
wysyłana do systemów Banku
Podpisz - powoduje uruchomienie aktywnej metody autoryzacji.
Zapisz – powoduje zapisanie zlecenia o statusie „Nowy”

3.7 Tworzenie mikrorachunku SDZK
Funkcjonalność pozwala stworzyć nowy mikrorachunek przypisany do wskazanego rachunku
głównego.
Aby przejść do formularza tworzenia mikrorachunku Użytkownik wybiera:
Produkty > Sumy Depozytowe > Tworzenie mikrorachunku
lub
z poziomu Szczegółów rachunku głównego przycisk Utwórz mikrorachunek
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Rys. Formularz tworzenia mikrorachunku SDZK
Formularz tworzenia mikrorachunku zawiera:




Nazwa firmy – nazwa jednostki, w obrębie której tworzony będzie mikrorachunek
Rachunek główny – numeru rachunku głównego do którego przypisany jest tworzony
mikrorachunek
IDO – identyfikator osoby, dla której tworzony jest mikrorachunek (pole obowiązkowe)

Po wyborze przycisku Dalej wyświetlony zostanie formularz ekranu pośredniego tworzenia
mikrorachunku, który umożliwi kontrolę poprawności wypełnionych danych.
Wybór przycisku Utwórz powoduje uruchomienie akcji tworzenia mikrorachunku – poprawne
zakończenie skutkuje pojawieniem się komunikatu Pomyślnie zarejestrowano zlecenie utworzenia
mikrorachunku na liście zleceń.

3.8 Reaktywacja mikrorachunku SDZK
Funkcjonalność reaktywacji mikrorachunku dostępna jest tylko dla rachunku ewidencyjnego SDZK.
Dostęp do funkcjonalności możliwy jest z poziomu formularza szczegółów zamkniętego
mikrorachunku. Aby przejść do szczegółów zamkniętego mikrorachunku należy go najpierw odszukać
na liście mikrorachunków np. poprzez wprowadzenie numeru IDO.

Rys. Formularz zamkniętego mikrorachunku SDZK
Funkcjonalność dostępna jest w opcji Reaktywacja mikrorachunku. Po wybraniu przycisku
uruchamiany jest formularz Reaktywacja mikrorachunku
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Rys. Formularz reaktywacji mikrorachunku
Formularz reaktywacji mikrorachunku zawiera następujące pola:










Przelew środków z rachunku – lista rozwijana zawierająca listę rachunków, z których może
nastąpić zasilenie mikrorachunku. Prezentowane są wyłącznie rachunki bieżące prowadzone
w walucie PLN inne niż rachunek sum depozytowych SDZK. Wybór rachunku jest wymagany
jeżeli w trakcie reaktywacji mikrorachunek będzie zasilany środkami tzn. jeżeli wartość pola
Kwota jest większa od 0.
Saldo księgowe – saldo księgowe wybranego rachunku, z którego nastąpi zasilenie
mikrorachunku. Wartość prezentowana jedynie jeżeli zostanie wybrany rachunek, z którego
nastąpi zasilenie.
Saldo dostępne – saldo dostępne wybranego rachunku, z którego nastąpi zasilenie
mikrorachunku. Wartość prezentowana jedynie jeżeli zostanie wybrany rachunek, z którego
nastąpi zasilenie.
Data płatności – z automatu podstawia się data bieżąca
Tytuł płatności – tekstowe pole opcjonalne (maksymalnie 140 znaków).
Referencje – tekstowe pole opcjonalne

Na formularzu dostępne są również przyciski:




Powrót – wywołanie poprzedniej formatki
Zapisz – zapis dyspozycji o statusie ‘Wersja robocza’
Dalej - wybór powoduje przejście do ekranu pośredniego, poprzez który Użytkownik może
podpisać i wysłać zlecenie reaktywacji mikrorachunku

Wybór przycisku Dalej wywołuje ekran pośredni prezentujący podsumowanie składanego zlecenia.
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Rys. Ekran pośredni Reaktywacji mikrorachunku





Podpisz i wyślij - powoduje uruchomienie aktywnej metody autoryzacji. W przypadku
spełnienia schematu akceptacji dyspozycja reaktywacji mikrorachunku jest wysyłana do
systemów banku
Podpisz - powoduje uruchomienie aktywnej metody autoryzacji
Zapisz – zapisuje zlecenie o statusie Nowy na liście zleceń w zakładce Płatności > Lista
zleceń

3.9 Generowanie raportu sum depozytowych w ramach rachunku
głównego SDZK
Funkcjonalność pozwala na pobranie raportu zawierającego dane analityczne o mikrorachunkach
m.in. salda poszczególnych depozytów, wartość skapitalizowanych odsetek, wartość odsetek
nieskapitalizowanych.
Aby przejść do formularza generowania raportu sum depozytowych Użytkownik wybiera:
Produkty >Sumy depozytowe > Szczegóły rachunku sum depozytowych (raport generowany jest po
wybraniu przycisku Raport sum depozytowych)
lub
Produkty > Sumy depozytowe > Generowanie raportu
Po uruchomieniu funkcjonalności prezentowany
depozytowych. Formularz zawiera następujące pola:





jest

formularz

generowania

raportu

sum

Nazwa firmy
Numer rachunku sum depozytowych – lista rozwijana umożliwiająca wybór rachunku
głównego, dla którego generowany będzie raport
Data raportu – data, dla której generowany będzie raport (domyślnie ustawiona jest data D-1)
Format raportu – możliwość wyboru formatu XML lub CSV
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Rys. Przykładowy formularz generowania raportu SDZK
Dostępny na ekranie przycisk Pobierz raport wykonuje akcję pobrania raportu.
W zależności od dostępności i wielkości raportu możliwe jest jego natychmiastowe pobranie
(wywołane zostanie okno zapisu pliku standardowe dla używanej przeglądarki) lub wyświetlony
zostanie komunikat o generowaniu raportu i jego dostępności w zakładce Pliki do pobrania dostępnej
w lokalizacji:
Płatności > Eksport danych > Pliki do pobrania

3.10 Operacje na mikrorachunkach SDZK przy pomocy plików w
formacie Elixir
Moduł SDZK wspiera zarządzanie mikrorachunkami SDZK w oparciu o funkcję importu plików. Import
odbywa się przy wykorzystaniu formatu Elixir. Mechanizm importu jest zgodny z mechanizmem
dostarczonym w ramach modułu importu zleceń płatniczych dla pozostałych rachunków. W systemie
udostępniony został dedykowany dla importu operacji na mikrorachunkach SDZK szablon o nazwie
„Elixir SDZK”. Aby przejść do importu zleceń z pliku należy wybrać:
Płatności > Import danych > Import
Po uruchomieniu funkcjonalności prezentowany jest formularz importu danych. Formularz zawiera
następujące pola:








Nazwa firmy
Rodzaj szablonu – Użytkownik powinien wybrać szablon zdefiniowany przez bank
Typ szablonu – Użytkownik powinien wybrać typ szablonu Operacje na mikrorachunkach
Nazwa szablonu – Użytkownik powinien wybrać szablon Elixir SDZK
Strona kodowa – wybór w zależności od kodowania w systemie księgowym
Przeglądaj – należy wyszukać plik zapisany na dysku
Oblicz sumę kontrolną – należy wybrać jeżeli np. system księgowy umożliwia taką
funkcjonalność
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Rys. Przykładowy formularz importu zleceń SDZK
Importowi podlegają zlecenia z rachunków głównych, dla których Użytkownik ma nadane uprawnienia.
Importowane zlecenia będą grupowane w paczkę zleceń (jeden plik importu będzie odpowiadał jednej
paczce) lub będą realizowane jako pojedyncze zlecenia. Paczkę zleceń można modyfikować
(dodawać zlecenia, usuwać zlecenia w oparciu o powyższe zasady), nie można modyfikować
pojedynczych zleceń.
Zaimportowane do bankowości elektronicznej zlecenia pojawią się na liście zleceń w module
Płatności > Listy zleceń. Zlecenia będą podlegały dalszemu procesowaniu analogicznie do zleceń
wprowadzonych ręcznie.
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