LISTY ZLECEŃ

Funkcjonalność List zleceń pozwala na przeglądanie listy przelewów, paczek, zleceń masowych oraz
przelewów z odroczonym terminem płatności. Po wybraniu opcji Listy zleceń (Płatności > Listy
zleceń) użytkownik ma możliwość wyświetlenia Listy zleceń (ze zleceniami, które nie zostały jeszcze
zautoryzowane bądź zostały zautoryzowane przez część osób występujących w schemacie akceptacji
oraz zleceniami które nie zostały wysłane do realizacji), Listy zleceń oczekujących (ze zleceniami
przekazanymi do realizacji oraz z odroczonym terminem płatności) oraz Historii zleceń (ze zleceniami,
które zostały zrealizowane przez bank).

LISTA ZLECEŃ

Na Liście zleceń wyświetlane są zlecenia, które nie zostały jeszcze przekazane do Banku. Na liście
prezentowane są podstawowe informacje na temat wykonanych zleceń. Użytkownik ma również
możliwość wykonania akcji związanych ze zleceniami (np. przejście do szczegółów wybranego
zlecenia itp.). Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń >
radiobutton Lista zleceń.
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Na ekranie Listy zleceń prezentowany jest filtr umożliwiający wyszukiwanie konkretnych przelewów
oraz paczek, które nie zostały jeszcze przekazane do realizacji. Aby wyświetlić konkretne zlecenia
można uzupełnić wybrane pola w filtrze i kliknąć na przycisk Wyświetl. Zostaną wyświetlone zlecenia
wg zadanych kryteriów wyszukiwania. Dodatkowo można zawęzić kryteria wyszukiwania korzystając z
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filtra zaawansowanego, dostępnego po wybraniu opcji Zaawansowane (np. uzupełniając pole
Referencje o szukaną wartość, która znajduje się w szczegółach przelewu/ przelewów).

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,



Usuń – umożliwia usunięcie zlecenia w odpowiednim statusie (Nowe, W trakcie
akceptacji, Zaakceptowane); link niewidoczny dla paczek zleceń. Aby usunąć zlecenie
użytkownik powinien posiadać uprawnienia do usuwania i wycofywania zleceń.

 Kopiuj – umożliwia skopiowanie wybranego zlecenia.
Pod listą zleceń prezentowane są przyciski:
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Usuń zaznaczone – akcja skutkuje usunięciem zlecenia z listy zleceń. Aby usunąć zlecenie
użytkownik powinien posiadać uprawnienia do usuwania i wycofywania 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. Po przejściu
do formatki, w celu zmiany danych należy kliknąć dwa razy w wybrane pole (np. kwota) aby
otworzyć je do edycji i kliknąć Zapisz w celu zapisania zmian.
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Dodaj do paczki – akcja powoduje przejście do ekranu dodawania zleceń do paczki.



Podpisz zaznaczone – akcja skutkuje przejściem do ekranu z autoryzacją, gdzie użytkownik
autoryzuje zlecenia posiadanym urządzeniem do autoryzacji.





Wyślij zaznaczone – akcja skutkuje wysłaniem zaznaczonych zleceń.
Drukuj – akcja skutkuje wydrukowaniem listy przefiltrowanych dyspozycji.
Eksportuj – akcja uruchamia formatkę do eksportu listy zleceń.
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LISTA ZLECEŃ OCZEKUJĄCYCH

Funkcjonalność umożliwia przeglądanie listy przelewów oraz paczek zleceń z odroczonym terminem
płatności, zleceń zagranicznych, które nie zostały jeszcze zrealizowane przez bank lub innych zleceń,
które oczekują na realizację przez bank (np. zostały zlecone po godzinie granicznej). 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.). Przejście do ekranu jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń >
radiobutton Lista zleceń oczekujących.

Użytkownik ma możliwość zawężenia wyszukiwanych informacji przez użycie filtra wyszukiwania tak
jak w przypadku filtra dostępnego na Liście zleceń. Po uzupełnieniu pól filtra i kliknięciu przycisku
Wyświetl zaprezentowana zostanie lista z przelewami i paczkami spełniającymi wybrane kryteria.
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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,



Usuń – umożliwia usunięcie zlecenia w odpowiednim statusie (W trakcie realizacji).
Aby usunąć zlecenie użytkownik powinien posiadać uprawnienia do usuwania i
wycofywania zleceń.

Pod listą zleceń oczekujących dostępne są przyciski:






Eksportuj – 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). Aby usunąć zlecenie użytkownik powinien posiadać
uprawnienia do usuwania i wycofywania zleceń.
Drukuj – akcja powoduje wydrukowanie listy przefiltrowanych dyspozycji.

HISTORIA ZLECEŃ

Funkcjonalność umożliwia przeglądanie listy przelewów oraz paczek zleceń, które zostały
zrealizowane przez bank (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.).
Przejście do ekranu jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń > radiobutton
Historia zleceń.
Formularz Historia zleceń umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy przelewów oraz paczek zleceń
o statusie: Zrealizowane, Częściowo zrealizowane, Odrzucone, Usunięte.
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Tak jak w przypadku Listy zleceń oraz Listy zleceń oczekujących użytkownik ma możliwość zawężenia
wyszukiwanych informacji przez użycie filtra wyszukiwania. Po uzupełnieniu pól filtra i kliknięciu
przycisku Wyświetl zaprezentowana zostanie lista z przelewami i paczkami spełniającymi wybrane
kryteria.
Lista zleceń zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami:


Nazwa odbiorcy



Tytuł płatności



Rachunek kontrahenta



Referencje



Data utworzenia/realizacji
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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. W przypadku zleceń masowych możliwy jest podgląd i wygenerowanie
wydruku statusu zleceń cząstkowych.
 Kopiuj – umożliwia skopiowanie zlecenia lub paczki zleceń.
 Ponów transakcję – umożliwia ponowienie wybranej transakcji. Dla odrzuconych
transakcji możliwość jej ponowienia dostępna jest po wejściu w szczegóły zlecenia.

Pod listą zleceń prezentowane są przyciski:


Kopiuj zaznaczone – akcja umożliwia skopiowanie zaznaczonych zleceń i na ich podstawie
utworzenie nowych.



Eksportuj – uruchamia formatkę eksportu zleceń.



Drukuj – akcja umożliwia wydrukowanie listy przefiltrowanych dyspozycji.



Pobierz do CSV – akcja umożliwia pobranie szczegółów rachunku do pliku CSV.

STATUSY OPERACJI NA LISTACH ZLECEŃ

Zlecenia prezentowane na liście zleceń, liście zleceń oczekujących i historii zleceń mogą przyjmować
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.

W trakcie akceptacji

Status jest nadawany zleceniom, które zostały zautoryzowane lub
częściowo zautoryzowane (nie została złożona wymagana liczba
podpisów).

Zaakceptowany

Status jest nadawany zleceniom, które zostały zautoryzowane lub
(została wykonana wymagana liczba autoryzacji zgodnie ze
schematem akceptacji).

Przekazany do realizacji

Status jest nadawany zleceniom, które zostały wysłane do realizacji.
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W trakcie realizacji

Status jest nadawany zleceniom, które zostały zautoryzowane i
wysłane do realizacji, dla zautoryzowanych zleceń zagranicznych
oczekujących na realizację przez bank oraz zleceń z odroczonym
terminem płatności.

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,
zostały odrzucone np. rachunek odbiorcy był niepoprawny.

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
zautoryzowane ale nie została złożona wymagana liczba podpisów.

Zaakceptowana

Status jest nadawany gdy paczka została zautoryzowana przez
wszystkie wymagane osoby zgodnie ze schematem akceptacji.

Przekazana do realizacji

Status jest nadawany paczce, która została wysłana do realizacji
przez bank.

W trakcie realizacji

Status jest nadawany paczce, która została wysłana do realizacji
przez bank lub ma odroczony termin płatności.

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 z odroczonym
terminem płatności.

Odrzucona

Status jest nadawany paczce, gdy wszystkie zlecenia z paczki są
odrzucone.
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ANALIZA SALDA
Na ekranach: Lista zleceń oraz Lista zleceń oczekujących dostępna jest akcja Pokaż podsumowanie
(pod przyciskiem Wyświetl), 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



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.
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Po wybraniu opcji Pokaż podsumowanie zaprezentowane zostanie podsumowanie dot. zakresu
wyświetlonych zleceń.

EKSPORT LISTY ZLECEŃ

Funkcjonalność umożliwia eksport wybranych zleceń do pliku csv lub pdf. Opcja dostępna jest z
poziomu Listy zleceń, Listy zleceń oczekujących oraz Historii zleceń. Jeśli nie zaznaczono żadnego
rekordu i kliknięto na przycisk Eksport wszystkie zlecenia prezentowane na liście zleceń będą
taktowane jako wybrane. Użytkownik może wyeksportować trzy rodzaje.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń > radiobutton Lista
zleceń lub Lista zleceń oczekujących lub Historia zleceń -> przycisk Eksportuj
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Po użyciu przycisku Eksportuj użytkownikowi zostanie zaprezentowany ekran Eksport listy zleceń.

Pod listą zleceń prezentowane są listy rozwijalne zawierające:



Rodzaj raportu – lista rodzajów raportu: Sumaryczny, Szczegółowy, Sumaryczny paczka
Format raportu - lista formatów eksportu (PDF dla wszystkich rodzajów eksportu lub CSV dla
listy sumarycznej)

oraz przycisk:


Eksportuj – akcja umożliwia generowania raportu według wybranych parametrów.

Po wybraniu Rodzaju raportu oraz Formatu raportu i użyciu przycisku Eksportuj zostanie
wygenerowany dokument, który użytkownik może otworzyć do odczytu bądź zapisać w wybranej
lokalizacji na komputerze. Wygenerowany plik będzie zawierał informacje o przelewach znajdujących
się na listach (które wybrał użytkownik) np. dane odbiorcy, referencje itp. Dodatkowo jeżeli
generowany raport dot. Listy zleceń oraz Listy zleceń oczekujących będzie zawierał sekcję z analizą
salda.
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SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Funkcjonalność umożliwia podgląd szczegółowych informacji na temat wybranego zlecenia, a także
wykonania na nim dostępnych na ekranie akcji (np. autoryzację zlecenia). Przejście do ekranu jest
możliwe w następujący sposób: Płatności > Listy zleceń > radiobutton Lista zleceń/Lista zleceń
oczekujących/Historia zleceń > akcja Szczegóły.
W zależności od statusu oraz rodzaju wybranego zlecenia, w szczegółach zlecenia/ paczki dostępne są
opcje:


















Modyfikuj – przycisk umożliwia modyfikację zlecenia/ zleceń w paczce.
Usuń – akcja skutkuje usunięciem zlecenia. Aby usunąć zlecenie użytkownik powinien
posiadać uprawnienia do usuwania i wycofywania zleceń.
Podpisz – akcja skutkuje autoryzacją zlecenia.
Podpisz i wyślij – akcja skutkuje autoryzacją i wysłaniem zlecenia do realizacji.
Wyślij – akcja skutkuje wysłaniem zlecenia.
Historia zlecenia – akcja skutkuje przejściem do formatki Historia zlecenia.
Duplikuj – akcja skutkuje zduplikowaniem zlecenia/ paczki.
Powrót – akcja skutkuje przejściem do poprzedniego ekranu.
Usuń z paczki zaznaczone – akcja skutkuje usunięciem wybranych zleceń z paczki.
Podpisz i wyślij paczkę – akcja skutkuje autoryzacją i wysłaniem paczki do realizacji.
Podpisz paczkę – akcja skutkuje autoryzacją paczki.
Historia paczki – akcja skutkuje przejściem do formatki Historia zlecenia.
Usuń paczkę – akcja skutkuje usunięciem paczki.
Rozgrupuj paczkę – akcja skutkuje usunięciem paczki, zlecenia z paczki będą widoczne
pojedynczo na liście zleceń.
Pobierz do PDF – akcja skutkuje możliwością pobrania zlecenia/ paczki do pliku PDF.
Wyślij wiadomość – akcja skutkuje przejściem do ekranu nowej wiadomości.
Kopiuj na listę – akcja skutkuje skopiowaniem wybranych zleceń w paczce i zapisanie ich jako
pojedynczych zleceń, dodanie do nowej paczki lub do paczki istniejącej.

AUTORYZACJA ZLECEŃ

Zlecenia oczekujące na autoryzację widoczne są na liście zleceń. Aby zautoryzować zlecenie/ paczkę
należy wejść w jego szczegóły i wybrać opcję Podpisz lub Podpisz i wyślij.
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Drugą możliwością jest zaznaczenie zlecenia/ paczki na liście i wybranie opcji Podpisz zaznaczone.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji przy przyciskach Podpisz lub Podpisz i wyślij dostępna będzie
lista rozwijalna z opcjami do podpisu za pomocą urządzeń do autoryzacji posiadanych przez
użytkownika.
Jeżeli użytkownik posiada tylko token sprzętowy od razu po kliknięciu np. na przycisk Podpisz
otworzy się ekran do autoryzacji tokenem sprzętowym.
Jeżeli użytkownik posiada np. token sprzętowy i token mobilny, po kliknięciu na V będzie mógł
wybrać, którym urządzenie chce dokonać autoryzacji – po wybraniu jednej z opcji otworzy się ekran
do autoryzacji wybranym urządzeniem do autoryzacji.

Po przejściu kroków związanych z autoryzacją za pomocą wybranego urządzenia do autoryzacji, jeżeli
użytkownik wybrał opcję Podpisz i wyślij, zlecenie/ paczka zostanie przekazana do realizacji przez
bank. Jeśli użytkownik wybrał opcję Podpisz, po autoryzacji musi skorzystać z opcji Wyślij aby
przekazać zlecenie/ paczkę do realizacji. Proces autoryzacji musi spełniać ustalone schematy
akceptacji (jeżeli np. autoryzacja przelewu wymaga podpisu przez dwie osoby, przelew nie będzie
mógł zostać przekazany do realizacji dopóki nie zostanie zautoryzowany przez ostatnią osobę
występującą w schemacie akceptacji).
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ZBIORCZA AUTORYZACJA ZLECEŃ

Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na 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.
Przejście na formatkę zbiorczej autoryzacji zleceń jest możliwe w następujący sposób: Płatności >
Lista zleceń > radiobutton Lista zleceń. Na liście należy zaznaczyć zlecenia lub paczki, które mają
zostać zautoryzowane i nacisnąć na przycisk Podpisz zaznaczone. Nastąpi przejście do ekranu
Zbiorcza autoryzacja zleceń. Na tym ekranie użytkownik może zautoryzować zlecenia/ paczki przez
wybranie przycisku Podpisz lub Podpisz i Wyślij (wybranie jednej z tych opcji spowoduje otwarcie
ekranu do autoryzacji posiadanym urządzeniem do autoryzacji).
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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.
Jeśli operacja Podpisz lub 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.

PONAWIANIE TRANSAKCJI

Funkcjonalność ponowienia transakcji umożliwia użytkownikowi ponowne wysłanie tego samego
zlecenia bez konieczności tworzenia nowego przelewu. Aby wykonać ponowienie transakcji, należy
przejść następujące kroki: Płatności > Lista zleceń > radiobutton Historia zleceń > akcja Ponów
transakcję.
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Po wybraniu opcji Ponów transakcję nastąpi przejście do ekranu nowego przelewu (rodzaj zależy od
typu ponawianego przelewu), który będzie wypełniony takimi samymi danymi jak ponawiany
przelew. Użytkownik może przejść od razu do ekranu pośredniego w celu zautoryzowania transakcji,
wybierając opcję Dalej albo dokonać zmian na ekranie (np. zmienić kwotę), a następnie przejść do
ekranu pośredniego i zautoryzować transakcję. Jeżeli na ponawianym przelewie data realizacji jest
datą przeszłą, system zakomunikuje konieczność zmiany daty na bieżącą lub przyszłą.

HARMONOGRAM

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

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.
Dni kalendarza, w których ma nastąpić realizacja przelewu, zostaną oznaczone odpowiednim kolorem
opisanym w Legendzie.
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.
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Pod listą zleceń prezentowane są następujące akcje:


Usuń zaznaczone – akcja skutkuje usunięciem wybranych zleceń z listy.



Podpisz zaznaczone – akcja skutkuje autoryzacją zaznaczonych zleceń.



Wyślij zaznaczone – akcja skutkuje wysłaniem zaznaczonych zleceń do realizacji.



Nowe – pole umożliwia wybranie nowego zlecenia lub notatki, które będą tworzone na
formatce zaprezentowanej po wykonaniu akcji Wybierz. W przypadku wyboru nowego
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zlecenia użytkownik z listy rozwijalnej wybiera Typ zlecenia i klika Dalej. Następuje przejście
do ekranu nowego przelewu (jeśli użytkownik wybrał w jako typ przelewu np. przelew
krajowy to nastąpi przejście do ekranu nowego przelewu krajowego, który należy uzupełnić
wymaganymi danymi).



Wybierz – skutkuje przejściem do odpowiedniej formatki tworzenia nowego zlecenia lub
notatki (zależnie od wartości wybranej w polu Nowe).

Jeśli w polu Nowe użytkownik wybrał opcję Notatka nastąpi przejście do ekranu tworzenia nowej
notatki. Po wpisaniu tekstu notatki należy kliknąć na przycisk Zapisz. Nowa notatka zostanie dodana i
będzie widoczna na liście harmonogramu.
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