PACZKI ZLECEŃ

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.
Przelewy realizowane są zgodnie sesjami wychodzącymi oraz z godzinami granicznymi przyjmowania
zleceń płatniczych wskazanymi na stronie banku.

DODANIE ZLECEŃ DO PACZKI PRZELEWÓW

W celu dodania zleceń do paczki przelewów w zakładce Płatności –> Listy zleceń –> Lista zleceń
należy wyszukać wszystkie interesujące użytkownika zlecenia. Zlecenia można wyszukać m.in. po:


Rodzaju zlecenia,



Statusie zlecenia,



Dacie realizacji,



Kwocie,



Kontrahencie /grupie kontrahentów.
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Aby dodać zlecenie do paczki należy zaznaczyć wybrane zlecenia i kliknąć na przycisk Dodaj do
paczki. Po kliknięciu przycisku Dodaj do paczki zaprezentowana zostanie formatka Paczka zleceń.
UWAGA! Do paczki nie można dodawać zleceń masowych .
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W kolejnym kroku należy nadać nazwę paczki i kliknąć na przycisk Dodaj do paczki.

Gotową paczkę należy zautoryzować i przekazać do realizacji.

Utworzoną paczkę można zmodyfikować. W tym celu należy wejść w Szczegóły paczki i wybrać opcję
Modyfikuj, a następnie poprawić dane, które użytkownik chce zmienić.
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KOPIOWANIE 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.

Wybrane zlecenia zostają skopiowane do nowej lub istniejącej paczki.

KOPIOWANIE 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.
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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.
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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.

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:
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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.
Podpisz paczkę – kliknięcie przycisku powoduje podpisanie paczki ze zleceniami.
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.
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HISTORIA PACZKI
Na ekranie Historia paczki odnotowane są wszystkie akcje, które zostały wykonane w odniesieniu do
paczki (np. informacja o zmianie statusu 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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MASOWA MODYFIKACJA ZLECEŃ W PACZCE
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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