Instrukcja użytkownika bgk24
Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych
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1 Konsolidacja finansów publicznych
1.1 Lista dyspozycji
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd listy
terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe.

dyspozycji

utworzenia

depozytu

Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Konsolidacja FP > Lista dyspozycji.
Po wejściu na formatkę prezentowany jest filtr wyszukiwania. Po uzupełnieniu filtra i kliknięciu
przycisku Wyświetl zaprezentowana zostaje lista dyspozycji zgodna z zadanymi kryteriami
wyszukiwania.
Lista dyspozycji zawiera następujące informacje:










Identyfikator dyspozycji – nr nadawany automatycznie w momencie tworzenia dyspozycji;
Referencja – informacja wprowadzana przez klienta w momencie tworzenia dyspozycji;
Data wprowadzenia dyspozycji;
Data utworzenia depozytu;
Data zakończenia depozytu;
Kwota;
Status;
Akcje;
Rachunek.

Dyspozycje prezentowane na liście mogą przyjmować następujące statusy:
Nowe – dyspozycja utworzona i zapisana;
W trakcie akceptacji – dyspozycja została podpisana lub podpisana i wysłana, ale nie została
złożona wymagana liczba podpisów;
Zaakceptowane – dyspozycja podpisana wymaganą liczbą podpisów gotowa do wysłania
do SB;
Przekazane do realizacji – dyspozycja wysłana do SB;
W trakcie realizacji – dyspozycja oczekująca na realizację;
Zrealizowane – dyspozycja zrealizowana;
Odrzucone - dyspozycja odrzucona;
Usunięte – dyspozycja usunięta przez Użytkownika;
W trakcie akceptacji anulowania – dyspozycja niepodpisana wymaganą liczbą podpisów;
Zaakceptowane anulowanie – dyspozycja podpisana wymaganą liczbą podpisów gotowa
do wysłania do SB;
Przekazane do anulowania – dyspozycja wysłana do SB;
Anulowane – dyspozycja anulowana.
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Lista dyspozycji

W tabeli z wynikami prezentowana jest akcja Szczegóły. Kliknięcie akcji skutkuje przejściem do
formatki szczegółów wybranej dyspozycji.
Na ekranie prezentowany jest następujący przycisk:


Wyślij zaznaczone – kliknięcie przycisku skutkuje wysłaniem zaznaczonych dyspozycji
(w przypadku, gdy są w statusie „Zaakceptowane”).

1.1.1 Szczegóły dyspozycji
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd szczegółów wybranej dyspozycji oraz wykonanie
akcji dostępnych na ekranie, np. podpisanie dyspozycji.
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Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Konsolidacja FP > Lista dyspozycji > Akcja
Szczegóły

Szczegóły dyspozycji

Na ekranie prezentowane są następujące przyciski, w zależności w jakim statusie jest dyspozycja:


Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście na listę dyspozycji;



Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do ekranu Nowa wiadomość
w module Komunikacji i utworzeniem nowej wiadomości, której załącznikiem są szczegóły
danej dyspozycji;



Anuluj dyspozycję – kliknięcie przycisku powoduje anulowanie dyspozycji (po złożeniu
podpisu). Przycisk jest widoczny dla dyspozycji w statusie: W trakcie realizacji;



Podpisz – kliknięcie przycisku wywołuje komponent do podpisywania. Przycisk jest widoczny
dla statusów: Nowe, W trakcie akceptacji, W trakcie akceptacji anulowania (podpisanie
certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja transakcji w Instrukcji
bgk24);



Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku wywołuje komponent do podpisywania, umożliwiający
podpisanie i wysłanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny dla statusów: Nowe, W trakcie
akceptacji, W trakcie akceptacji anulowania;



Wyślij – kliknięcie przycisku umożliwia wysłanie dyspozycji. Przycisk jest widoczny
dla statusów: Zaakceptowane, Zaakceptowane anulowanie;



Usuń – kliknięcie przycisku skutkuje usunięciem dyspozycji. Przycisk jest widoczny
dla dyspozycji w statusach: Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane;



Modyfikuj – kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do ekranu modyfikacji dyspozycji.
Przycisk jest widoczny dla statusów: Nowe, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane;



Historia dyspozycji – kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do ekranu Historia dyspozycji;



Drukuj – kliknięcie przycisku skutkuje wydrukowaniem szczegółów dyspozycji;



Pobierz do PDF – umożliwia wydrukowanie dyspozycji utworzenie depozytu terminowego/
przekazania środków w zarządzanie terminowe. Przycisk jest widoczny dla dyspozycji
w statusach: W trakcie realizacji, Zrealizowane;
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Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie dyspozycji w statusie Nowe.

1.1.2 Modyfikacja dyspozycji
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi modyfikację istniejącej dyspozycji. Modyfikacja dla
dyspozycji jest dostępna w statusach:
- Nowe;
- W trakcie akceptacji;
- Zaakceptowana.

Wejście na formatkę modyfikacji dyspozycji jest możliwe w następujący sposób: Konsolidacja FP >
Lista dyspozycji > akcja Szczegóły > przycisk Modyfikuj.
Po wykonaniu powyższych kroków następuje przejście do formularza umożliwiającego edycję danych
danej dyspozycji.

Modyfikacja dyspozycji

Po wprowadzeniu zmian Użytkownik naciska przycisk Dalej. Następuje przejście
pośredniego.

do ekranu
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Modyfikacja dyspozycji – ekran pośredni

Na ekranie pośrednim prezentowane są następujące przyciski:


Zapisz – kliknięcie przycisku skutkuje zapisaniem dyspozycji w statusie „Nowe”;



Podpisz – kliknięcie przycisku skutkuje wywołaniem komponentu do podpisywania.
Po złożeniu podpisu dyspozycja zostaje zapisana w statusie „Zaakceptowane” lub „W trakcie
akceptacji” (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale Autoryzacja
transakcji w Instrukcji bgk24);



Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku skutkuje wywołaniem komponentu do podpisywania
umożliwiającego podpisanie i wysłanie dyspozycji. Po podpisaniu dyspozycji i spełnieniu
schematu akceptacji, dyspozycja zostaje wysłana, a jej status zostaje zmieniony na
„Przekazane do realizacji” lub „W trakcie realizacji”;



Powrót – kliknięcie przycisku skutkuje powrotem do ekranu edycyjnego modyfikacji
dyspozycji.

1.2 Lista depozytów
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi łatwy i klarowny dostęp do listy istniejących depozytów.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Konsolidacja FP > Lista depozytów.
Po uzupełnieniu filtra wyszukiwania i kliknięciu przycisku Wyświetl zaprezentowana zostaje lista
depozytów.
Lista depozytów zawiera następujące informacje:












Numer referencyjny – numer depozytu;
Identyfikator dyspozycji – numer nadawany automatycznie w momencie tworzenia
dyspozycji;
Referencja – informacja wprowadzana przez klienta w momencie tworzenia dyspozycji;
Data utworzenia;
Data zakończenia;
Kwota;
Odsetki estymowane;
Oprocentowanie;
Okres;
Status;
Akcje.
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Depozyty prezentowane na liście mogą przyjmować następujące statusy:








Aktywny;
Zakończony;
W trakcie akceptacji zerwania;
Zaakceptowane zerwanie;
Zerwanie przekazane do realizacji - dyspozycja zerwania wysłana do SB;
Zerwanie w trakcie realizacji – dyspozycja oczekuje na realizację;
Wcześniej wypłacony;
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Lista depozytów

Na liście depozytów widoczna jest akcja Szczegóły, prowadząca do ekranu szczegółów danego
depozytu.
Pod listą depozytów prezentowany jest przycisk Pobierz do CSV. Kliknięcie przycisku powoduje
zapisanie listy depozytów do pliku.
Pod listą depozytów prezentowana jest również tabela grupująca okresy depozytów i prezentująca
sumę depozytów dla wybranego przedziału wraz z estymowanymi odsetkami. Pod tabelą
prezentowany jest przycisk Pobierz do CSV. Kliknięcie przycisku powoduje zapisanie danych z tabeli
podsumowania do pliku.

Tabela z podsumowaniem

1.2.1 Szczegóły depozytu
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi podgląd szczegółów wybranego depozytu oraz wykonanie
akcji dostępnych na ekranie, np. zerwij.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Konsolidacja FP > Lista depozytów > akcja
Szczegóły.
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Szczegóły depozytu

Na ekranie szczegółów depozytu prezentowane są następujące przyciski w zależności od statusu
depozytu:


Powrót – kliknięcie przycisku powoduje przejście na formatkę listy depozytów;



Wyślij wiadomość – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Nowa wiadomość
w module komunikacji;



Zerwij – kliknięcie przycisku powoduje zerwanie depozytu. Przycisk jest widoczny dla statusu:
Aktywny;



Drukuj – kliknięcie ikony drukowania powoduje wydrukowanie strony szczegółów depozytu;



Historia depozytu – kliknięcie przycisku powoduje przejście do ekranu Historia depozytu;



Pobierz do PDF – kliknięcie przycisku powoduje wydrukowanie dyspozycji wcześniejszego
rozwiązania depozytu terminowego/dyspozycji wcześniejszego zwrotu środków
przekazanych w zarządzanie terminowe do pliku PDF. Przycisk jest widoczny dla statusów:
Zerwanie
w trakcie realizacji i Wcześniej wypłacony;



Anuluj zerwanie – kliknięcie przycisku powoduje uruchomienie narzędzia do autoryzacji.
Po pomyślnej autoryzacji, proces zerwania depozytu jest anulowany. Przycisk jest widoczny
dla statusów: W trakcie akceptacji zerwania, Zaakceptowane zerwanie i Zerwanie w trakcie
realizacji.

1.2.2 Dyspozycja utworzenia depozytu
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi złożenie dyspozycji
terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe.

utworzenia

depozytu

Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Konsolidacja FP > Dyspozycja utworzenia
depozytu terminowego/Przekazanie środków w zarządzanie terminowe.
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Dyspozycja utworzenia depozytu

Po uzupełnieniu pól na ekranie i kliknięciu przycisku Dalej prezentowany jest ekran pośredni.

Dyspozycja utworzenia depozytu – ekran pośredni

Na ekranie pośrednim prezentowane są następujące przyciski:







Zapisz – kliknięcie przycisku skutkuje zapisaniem dyspozycji w statusie „Nowe”;
Podpisz – kliknięcie przycisku skutkuje wywołaniem komponentu do podpisywania.
Po podpisaniu dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków
w zarządzanie terminowe, dyspozycja zostaje zapisana w statusie „Zaakceptowane” lub
„W trakcie akceptacji” (podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Autoryzacja transakcji w instrukcji bgk24);
Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku skutkuje wywołaniem komponentu do podpisywania,
umożliwiającego
podpisanie
i
wysłanie
dyspozycji
utworzenia
depozytu
terminowego/przekazania środków w zarzadzanie terminowe. Po podpisaniu i wysłaniu,
dyspozycja jest dostępna w statusie „W trakcie realizacji”;
Powrót – kliknięcie przycisku skutkuje powrotem do poprzedniego ekranu.
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1.2.3 Zerwanie depozytu
Funkcjonalność umożliwia wcześniejsze rozwiązanie depozytu. Wcześniejsze rozwiązanie depozytu
jest możliwe tylko dla depozytów w statusie Aktywne.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Konsolidacja FP > Lista depozytów > akcja
Szczegóły > przycisk Zerwij
Na formatce znajduje się przycisk Zerwij. Kliknięcie przycisku powoduje zaprezentowanie formatki
ze statycznymi danymi oraz tytułem Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego
lub Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe.

Zerwanie depozytu

Na ekranie Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego lub Dyspozycja
wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe prezentowane
są następujące przyciski:


Podpisz – kliknięcie przycisku powoduje podpisanie dyspozycji wcześniejszego rozwiązania
depozytu. Po podpisaniu depozyt jest dostępny w statusie „W trakcie akceptacji zerwania”,
„Zaakceptowane zerwanie”(podpisanie certyfikatem i tokenem zostało opisane w rozdziale
Autoryzacja transakcji w instrukcji bgk24);



Podpisz i Wyślij – kliknięcie przycisku powoduje podpisanie i wysłanie dyspozycji
wcześniejszego rozwiązania depozytu. Po podpisaniu i wysłaniu, depozyt jest dostępny
w statusie „ Zerwanie przekazane do realizacji” lub „ Zerwanie w trakcie realizacji”;



Zapisz – kliknięcie przycisku powoduje zapisanie dyspozycji wcześniejszego rozwiązania
depozytu w statusie „W trakcie akceptacji zerwania”;



Powrót – kliknięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

1.3 Oprocentowanie depozytu
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi sprawdzenie wysokości oprocentowania na wskazaną datę
założenia depozytu. Możliwe jest również obliczenie estymowanej kwoty odsetek.
Wejście na formatkę jest możliwe w następujący sposób: Konsolidacja FP > Oprocentowanie
depozytu
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Oprocentowanie depozytu

Po uzupełnieniu pól na ekranie i kliknięciu przycisku Przelicz zaprezentowany zostaje komunikat
z informacją o estymowanej kwocie odsetek na dany dzień.

Oprocentowanie depozytu - Komunikat
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