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1. WSTĘP

Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku
Gospodarstwa Krajowego BGK@24BIZNES.

Nasz 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.
Mogą Państwo przeprowadzać za pośrednictwem Internetu m.in. takie operacje jak: sprawdzenie stanu
rachunków, realizacja przelewów (zwykły, ZUS, US, zagraniczne), założenie lokaty, sprawdzenie aktualnego
oprocentowania, awizowanie wypłat.

Użytkownik systemu BGK@24BIZNES oprócz dostępu do rachunków za pośrednictwem Internetu, ma również do
swojej dyspozycji:
 telefoniczny serwis obsługujący zapytania i problemy związane z obsługą systemu bankowości
elektronicznej Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888
 możliwość skierowania zapytania bezpośrednio drogą elektroniczną na adres e-mail:
bgk24biznes@bgk.com.pl
2. WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sytemu BGK@24BIZNES, urządzenia i programy komputerowe
zainstalowane u Posiadacza rachunku powinny spełniać następujące wymagania techniczne :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

system operacyjny Microsoft Windows w wersji: XP, Vista, 7 lub 8 pracujący na platformie 32-lub 64bitowej (z zainstalowanym najnowszym dostępnym dla danej wersji dodatkiem ServicePack),
procesor klasy Intel Pentium III 700 MHz lub lepszy (zarówno w architekturze 32 i 64 bitowej),
pamięć operacyjna minimum 256 MB (zalecane 512 lub więcej MB),
karta graficzna pracująca w rozdzielczości minimum 1024x768 pikseli,
port USB dla podłączenia czytnika kart procesorowych ,
przeglądarka internetowa pozwalająca na obsługę apletów:
a. Microsoft Internet Explorer w wersji min. 8.0, przy czym zalecamy stosowanie najnowszej wersji
Internet Explorer 11
b. Firefox w wersji 29 do 51
c. Firefox ESR w najnowszej wersji (Extended Support Release) (32-bitowa)
siła szyfrowania przeglądarki internetowej – 128 bitowa,
konfiguracja przeglądarki zezwalająca na obsługę cookie (tymczasowego) i uruchamianie apletów.
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3. BEZPIECZEŃSTWO






















Dzięki użytym technologiom system BGK@24BIZNES gwarantuje jeden z najwyższych, możliwych do
osiągnięcia poziomów bezpieczeństwa.
Dostęp do systemu BGK@24BIZNES możliwy jest przy wykorzystaniu wyłącznie z przeglądarek
internetowych wspierających protokół szyfrowania TLS (Transport Layer Security).
Rekomendowane przeglądarki internetowe – najnowsza wersja Internet Explorer lub najnowsza wersja
Firefox ESR (32-bitowa)
Bankowy serwer WWW posiada certyfikat cyfrowy.
Transakcja Klienta jest zabezpieczona przed modyfikacją w czasie transmisji pomiędzy Bankiem a
Użytkownikiem (algorytm skrótu SHA i podpis RSA Kartą identyfikacyjną).
Uwierzytelnianie Klienta odbywa się poprzez podanie Nazwy użytkownika i Hasła.
Autoryzacja zleceń finansowych (powodujących zmiany stanu środków na rachunku) wykonywana jest
Kartą identyfikacyjną.
Klient, we wniosku o nadanie dostępu do systemu BGK@24BIZNES ustala limity operacji wykonywanych
przez Internet (dzienny i jednorazowy) oraz określa liczbę wymaganych podpisów do zatwierdzenia
operacji bankowej. System daje możliwość szybkiej zmiany haseł użytkowników oraz blokowanie Karty
identyfikacyjnej z chwilą jej zastrzeżenia.
Wszystkie operacje uwierzytelniania są zapisywane w dzienniku logów serwera autoryzacji i w dzienniku
logów bazy danych po stronie Banku.
System autoryzacji wraz z dziennikami logów jest systemem zamkniętym, administrator systemu w Banku
może jedynie odczytywać te informacje. Na żądanie Klienta Bank może udostępnić raport z sesji
wykonywanych przez Użytkowników Klienta.
Po 10-minutowej bezczynności w systemie BGK@24BIZNES sesja Użytkownika jest przerywana.
Użytkownik musi powtórzyć procedurę uwierzytelniania tzn. ponownie podać Nazwę użytkownika i Hasło
(zabezpieczenie na wypadek pozostawienia uruchomionej przeglądarki).
Wykonanie 5 kolejnych nieudanych prób uwierzytelnienia powoduje zablokowanie dostępu Klienta do
systemu BGK@24BIZNES (zabezpieczenie przed próbą zgadywania kodu). Parametry określające czas
bezczynności w systemie BGK@24BIZNES oraz liczbę dopuszczalnych błędnych logowań jest ustawiany
przez Bank.
Nazwa użytkownika, Hasło oraz Numer PIN Karty identyfikacyjnej przekazywane są użytkownikowi
w bezpiecznych kopertach. Przy pierwszym logowaniu się użytkownika system wymusza zmianę Hasła.
Zmiana Numeru PIN Karty identyfikacyjnej jest autoryzowana z wykorzystaniem mechanizmu podpisu
kartą mikroprocesorową. Trzykrotne, błędne podanie Numeru PIN Karty identyfikacyjnej powoduje
zablokowanie karty z możliwością odblokowania jej przy użyciu kodu odblokowującego (otrzymywanego
wraz z Numerem PIN karty).
Wprowadzenie błędnego kodu odblokowującego powoduje całkowite zablokowanie Karty identyfikacyjnej
i konieczność kontaktu z Bankiem.
Użytkownik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ochrony swojej Nazwy
użytkownika, Hasła oraz Karty identyfikacyjnej. Po akceptacji zleceń finansowych użytkownik zobowiązany
jest wyjąć z czytnika swoją Kartę identyfikacyjną.
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3.1. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

O CZYM WARTO ZAWSZE PAMIĘTAĆ?
Każdy użytkownik Internetu dba indywidualnie o bezpieczeństwo własnego komputera oraz ma wpływ na
bezpieczeństwo swojego konta w BGK@24BIZNES. Konsekwentne stosowanie przez użytkownika
podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw płynących z
Internetu.
Korzystając z BGK@24BIZNES należy pamiętać o ochronie komputera i systemu operacyjnego, na którym
wykonuje się operacje bankowości internetowej.

ZABEZPIECZENIE FIZYCZNE
1)

Nie korzystaj z BGK@24BIZNES na komputerach, których nie znasz.

2)

Nie pozostawiaj zalogowanego konta BGK@24BIZNES bez nadzoru.

3)

Po skończonej pracy zawsze wyloguj się zgodnie z procedurą Banku.

4)

Niezwłocznie po zakończeniu akceptacji zleceń finansowych wyjmij z czytnika swoją Kartę
Identyfikacyjną i zabezpiecz przed nieuprawnionym użyciem.

ZABEZPIECZENIE OPROGRAMOWANIA
1)

Regularnie zabezpieczaj swoje oprogramowanie, w tym system operacyjny i przeglądarkę, poprzez ich
aktualizację ze stron producentów danego oprogramowania.

2)

Korzystając z systemu Windows regularnie odwiedzaj strony poświęcone bezpieczeństwu używanego
systemu: http://www.microsoft.com/windows i stosuj się do publikowanych tam zaleceń.

3)

Nie instaluj nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną, wiadomością tekstową na
telefon komórkowy lub pobranych z witryn WWW, choćby zawierały chwytliwe nazwy „instalacja
certyfikatów bezpieczeństwa". Przed instalacją jakiegokolwiek oprogramowania dodatkowego
związanego bezpośrednio z oferowanym systemem bankowości elektronicznej, budzącego
wątpliwości, zwróć się z pytaniem do Infolinii BGK: 801 66 76 55 lub HelpDesku BGK: (22) 59 65 888.

4)

Zadbaj, aby na Twoim komputerze zawsze było uruchomione oprogramowanie typu personal firewall.

5)

Zadbaj o aktualne
oprogramowaniem.

oprogramowanie

antywirusowe
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ZABEZPIECZENIE SOCJOTECHNICZNE
1)

Nie otwieraj wiadomości (oraz załączników do nich) otrzymanych pocztą elektroniczną od nieznanych
nadawców.

2)

Nie otwieraj hiperłącza bezpośrednio z otrzymanego e-maila.

3)

Nie zapisuj loginu, ani haseł dostępu w plikach tekstowych - narażasz się wówczas na ich
przechwycenie.

4)

Nie przesyłaj e-mail'em, wiadomością tekstową w telefonie komórkowym żadnych danych osobistych,
haseł, loginów, numerów kart kredytowych.

5)

Pamiętaj, że Bank nie weryfikuje poprawności Twoich danych autoryzacyjnych poprzez e-mail,
wiadomości tekstowe w telefonie komórkowym, dlatego też nigdy nie odpowiadaj na tego typu emaile, wiadomości.

6)

Korzystaj z list dyskusyjnych poświęconych bezpieczeństwu używanego systemu i przeglądarki,
rozszerzaj wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń płynących z Internetu.

7)

Zwracaj uwagę na wiarygodność komunikatów zwłaszcza zawierających linki, pod które mogą zostać
podstawione fałszywe strony bankowości elektronicznej. Zalogowanie na takiej stronie powoduje
udostępnienie loginu i hasła oszustowi.

8)

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 bankowości
internetowej i udostępnienia oszustowi danych do logowania.

9)

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez
użytkownika komputera, jak również konsekwencje ingerencji przez osoby trzecie w komputer
osobisty użytkownika lub łącza internetowe - nasze sugestie należy traktować jedynie jako
podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa, które jednak nie wyczerpują tego obszernego
tematu.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej dla Państwa stronie
internetowej Banku poświęconej zasadom bezpiecznego korzystania z systemów BGK pod adresem
https://www.bgk.pl/bezpieczenstwo/bezpieczne-korzystanie-z-systemow-bgk/
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3.2. FILTRY LOGOWANIA ADRESÓW IP
Funkcjonalność umożliwia definiowanie pul adresów IP, zarówno dozwolonych jak i zabronionych na poziomie
Klienta (firmy) albo jego Użytkowników dzięki czemu możliwe jest ograniczenie logowania się do bankowości
internetowej z wybranych przez klientach adresów IP wraz z opcją filtru czasu obowiązywania ograniczeń przez co
klient ma większą kontrolę nad dostępem do logowania się poszczególnych użytkowników w określonych
lokalizacjach.
Lista adresów zabronionych lub adresów dozwolonych może zawierać pojedyncze adresy IP, przedziały adresów
IP (definiowane za pomocą wartości brzegowych) lub maski adresów IP (np. 10.$1.1.1 lub 10.01.1.*)
Funkcjonalność dotycząca filtrowania adresów IP dostępna jest w BGK@24BIZNES tylko dla użytkowników
posiadających uprawnienia Administratora.
Znajduje się ona w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników->Konfiguracja filtrów logowania
Domyślnie filtracja adresów IP jest wyłączona (Filtracja adresów=Wyłącz).

Rysunek 1. Ekran konfiguracji filtrów logowania
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3.2.1. DEFINIOWANIE FILTRÓW ADRESÓW IP

Definiowanie filtrów adresów IP domyślnie ustawione jest dla wszystkich użytkowników (zakładka Użytkownicy>Wszyscy użytkownicy). Administrator BGK@24BIZNES w firmie może wybrać wartość



wszyscy użytkownicy – takie same zasady obowiązują wszystkich użytkowników ,lub
wybrać poszczególnych użytkowników z listy pozwalając na dostęp lub blokując dostęp z danego adresu
IP.

W celu skonfigurowania filtrów adresów IP konieczne jest zaznaczenie opcji konfiguracja filtrów logowania w
opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników sekcja Konfiguracja.

Rysunek 2. Ekran konfiguracji uprawień użytkownika

Po kliknięciu na „Dodaj” w zakładce „Adres IP” Użytkownik ma możliwość wprowadzenia/edycji typu filtru (maska
adresów IP, przedział adresów IP) oraz wpisania ciągu cyfr w pole przeznaczone dla nowych adresów.
Wprowadzane adresy IP powinny być zewnętrznymi adresami sieci (adres publiczny)

Rysunek 3. Ekran wprowadzania nowego filtru adresu IP
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3.2.1.1.

DEFINIOWANIE FILTRU ADRESÓW/PRZEDZIAŁÓW ADRESÓW IP

Dla wybranego filtru adresów IP (wspólnego dla wszystkich użytkowników klienta lub indywidualnego dla
konkretnego klienta) można zdefiniować listę adresów IP sprawdzanych podczas weryfikacji adresu IP
użytkownika. W wyniku kliknięcia przycisku [Dodaj] w przypadku nowego adresu IP lub przycisku [Edytuj] w
przypadku modyfikacji filtru adresów IP, prezentowana jest formatka pozwalająca zdefiniować następujące dane
adresu IP:
- nazwa - unikalna nazwa adresu IP w obrębie filtru, pole tekstowe o maksymalnej długości 30 znaków,
- typ - typ adresu IP, dozwolone wartości to: maska adresu IP lub przedział adresów IP.

W przypadku wybrania typu "przedział adresów IP" prezentowane są na formularzu pola "Adres IP od" - 4 pola
tekstowe połączone znakiem "." i "do" - również 4 pola tekstowe połączone znakiem ".". Oba pola przyjmują
adresy IP, przy czym przedział jest poprawny o ile każdy człon adresu końca przedziału nie jest mniejszy niż
odpowiadający mu człon adresu początku przedziału.
Po wypełnieniu formatki klikamy

.

Rysunek 4. Ekran wprowadzania filtru adresu IP

3.2.1.2.

DEFINIOWANIE FILTRU ADRESÓW/PRZEDZIAŁÓW ADRESÓW IP

W przypadku wybrania typu "maska adresu IP" prezentowane jest na formularzu pole "Maska adresu IP" - 4 pola
tekstowe połączone znakiem ".".
W polu tym należy wprowadzić maskę adresu IP, przy czym dozwolone znaki to:
- cyfry 0-9,
- "*" - znak oznaczający dowolny ciąg cyfr (także pusty),
- "$" - znak oznaczający dokładnie jedną cyfrę,
np. 10.$1.1.1.
W ramach danego filtru para - typ i wartość adresu IP - jest unikalna tj. nie mogą powtórzyć się 2 adresy o takim
samym typie i wartości.
Po wypełnieniu formatki klikamy

.
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Na formatce definicji adresu IP obok pola "Typ" dostępny jest również przycisk pomocy [?], którego kliknięcie
otwiera okno zawierające następującą informację:

Rysunek 5. Ekran pomocy wypełniania filtru adresu IP

3.2.2. DEFINIOWANIE FILTRU CZASU LOGOWANIA
W ramach filtru czasu logowania dostępna jest możliwość:






"Brak ograniczeń" - użytkownik może logować się do aplikacji bez żadnych ograniczeń czasowych,
"Wszystkie dni" wraz z polami tekstowymi "od" i "do" - użytkownik może logować się do aplikacji we
wszystkie dni tygodnia we wskazanym zakresie czasowym.
"Tylko dni robocze" wraz z polami tekstowymi "od" i "do" - użytkownik może logować się do aplikacji tylko
w dni robocze we wskazanym zakresie czasowym,
"Tylko dni wolne" wraz z polami tekstowymi "od" i "do" - użytkownik może logować się do aplikacji tylko
w dni wolne we wskazanym zakresie czasowym,
"Wybrane dni tygodnia" - użytkownik może logować się do aplikacji tylko w wybrane dni tygodnia we
wskazanym zakresie czasowym. W przypadku zaznaczenia tej opcji użytkownik musi wybrać co najmniej
jeden dzień tygodnia. Przy każdym dniu tygodnia widnieją pola tekstowe "od" i "do" służące do
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zdefiniowania zakresu czasowego.

Rysunek 6. Ekran wprowadzania nowego filtru czasowego

Dla każdego zakresu czasowego konieczne jest podanie zarówno godziny "od" jak i godziny "do" w formacie
"gg:mm", przy czym godzina "od" musi być wcześniejsza niż godzina "do".

Rysunek 7. Ekran włączonego filtru adresu IP

W przypadku aktywnej konfiguracji filtrowania logowania dla klienta korporacyjnego, którego obsługuje logujący
się do aplikacji użytkownik, wykonywana jest weryfikacja adresu IP użytkownika oraz czasu logowania do aplikacji
zgodnie ze skonfigurowanym filtrem obowiązującym dla użytkownika i w przypadku, gdy dostęp do aplikacji jest
zabroniony, prezentowany jest komunikat:
"Adres IP komputera, z którego się logujesz jest niezgodny z aktualną konfiguracją systemu lub logujesz się poza
dostępnym oknem czasowym. Prosimy o kontakt z administratorem."
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wraz z przyciskiem [Wyloguj].

4. LOGOWANIE SIĘ DO SYSTEMU BGK@24BIZNES
Aby zalogować się do systemu BGK@24BIZNES należy otworzyć przeglądarkę Internet Explorer i wpisać adres
https://www.bgk24biznes.pl lub wejść na stronę www.bgk.pl i wybrać opcję Logowanie do BGK@24BIZNES.
Dostęp do systemu BGK@24BIZNES wymaga zalogowania się poprzez podanie poprawnej „Nazwy użytkownika”
oraz „Hasła” Użytkownika.

Rysunek 8 Logowanie się do systemu BGK@24BIZNES ze strony głównej www.bgk.pl

Nazwę użytkownika oraz Hasło do pierwszego logowania Użytkownik otrzymuje z Oddziału Banku, w którym
prowadzony jest rachunek. W momencie pierwszego logowania się do systemu BGK@24BIZNES zostanie
zaproponowana Użytkownikowi systemu zmiana hasła (patrz Rysunek 9 Logowanie się do systemu BGK@24BIZNES –
wymuszenie zmiany hasła).
Hasło musi mieć od 4 do 8 znaków bez polskich znaków (ąęśćżźół). Nowe hasło należy podać dwukrotnie, a
następnie nacisnąć przycisk „Zatwierdź”. System nie rozróżnia wielkości liter.
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W przypadku zbyt krótkiego hasła pojawi się komunikat: Wpisane hasło ma nieprawidłową długość. Należy podać
4-8 znaków.
W przypadku wprowadzania nowego hasła gdy powtórzone hasło nie jest takie same pojawi się komunikat:
Wpisane hasła nie są jednakowe.
Okres ważności hasła wynosi 90 dni, jeśli w tym czasie Użytkownik nie zmieni hasła, system ponownie
zaproponuje wprowadzenie nowego hasła jak przy pierwszym logowaniu (patrz Rysunek 9 Logowanie się do systemu
BGK@24BIZNES – wymuszenie zmiany hasła).

Rysunek 9 Logowanie się do systemu BGK@24BIZNES – wymuszenie zmiany hasła
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5. HASŁA
Wybranie tej opcji umożliwia użytkownikowi:
 zmianę hasła dostępowego do serwisu,
 zmianę Numeru PIN Karty identyfikacyjnej,
 ustawienie nowego Numeru PIN Karty identyfikacyjnej.

Rysunek 10 Operowanie na hasłach

5.1. ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO DO SERWISU
System BGK@24BIZNES umożliwia użytkownikowi zmianę hasła dostępu do serwisu.
Hasło od 4 do 8 znaków bez polskich znaków (ąęśćżźół). Nowe hasło należy podać dwukrotnie a następnie
nacisnąć przycisk „Zatwierdź”.

Rysunek 11 Zmiana hasła dostępowego do serwisu

5.2. ZMIANA KODU PIN DO KARTY IDENTYFIKACYJNEJ
Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość zmiany Numeru PIN Karty identyfikacyjnej:

Rysunek 12 Zmiana kodu PIN

Kod PIN musi mieć od 4 do 8 cyfr.
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5.3. USTAWIENIE NOWEGO PIN
Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość ustawienia nowego PIN (od 4 do 8 cyfr ) w przypadku zablokowania
Karty identyfikacyjnej (po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego PINU):

Rysunek 13 Ustawienie nowego kodu PIN

5.4. PRACA W SYSTEMIE
Po zalogowaniu otworzy się okno aplikacji:

Rysunek 14 Okno aplikacji po zalogowaniu się do systemu BGK@24BIZNES

Górna część okna to paski narzędzi przeglądarki Internet Explorer, które wyświetlają się zawsze po uruchomieniu
przeglądarki.
Poniżej znajduje się aplikacja BGK@24BIZNES, która zbudowana jest następująco:
1. Pasek menu zawierający wykaz dostępnych w systemie opcji. Menu działa na zasadzie zakładek. Aby wybrać
daną opcję należy najechać na zakładkę i kliknąć myszką.
Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl
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Wybrana opcja podświetli się na pomarańczowo, a dane jej dotyczące wyświetlą się poniżej.
2. Po wybraniu opcji głównej jej nazwa pojawi się na szarej belce.

3. Pod belką w centralnej części ekranu wyświetla się zestaw danych i funkcji dostępnych dla wybranej opcji
głównej np. dla wybranej opcji „RACHUNKI”.

Zasady korzystania z systemu BGK@24BIZNES są analogiczne jak zasady korzystania z innych stron WWW.
W aplikacji BGK@24BIZNES wykorzystywane są przyciski, linki, check box, listy rozwijane.

Przykłady:
1. Przycisk np.
Przyciski służą do wywoływania działania np. prezentacji danych (przycisk „Pokaż”), zapisu danych (przycisk
„Zapisz przelew”) itd.
2. Link
Linki otwierają nowe okna (np. okno do wprowadzenia nowego przelewu). Aby wybrać daną funkcje lub
wyświetlić dane należy najechać myszka na link (linki są wytłuszczone) tak aby wskaźnik kursora myszy zmienił się
na kursor „Wybór łącza” standardowo jest to „łapka”.
3. Check box
Check box służy do zaznaczenia wybranych pozycji np. przelewów.
4. Lista rozwijana
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Lista rozwijana służy np. w opcji „PRZELEWY” do wyboru typu zleceń, po wybraniu typu zlecenia zawsze należy
zatwierdzić wybór przyciskiem „Pokaż”. Bez naciśnięcia przycisku „Pokaż” system nie wykona żadnego działania.
Korzystając z systemu nie należy stosować podwójnego klikania (podwójne klikanie nie jest błędem, ale może
spowodować chwilowe spowolnienie działania tj. wolniejsze otwieranie się okien).
Gdyby dane na ekranie nie były aktualne należy używać przycisku „Odśwież”
z klawiatury.

lub użyć przycisku F5

Po 10-minutowej bezczynności w systemie BGK@24BIZNES sesja Użytkownika jest przerywana. Użytkownik musi
powtórzyć procedurę uwierzytelniania tzn. ponownie podać Nazwę użytkownika i Hasło (zabezpieczenie na
wypadek pozostawienia uruchomionej przeglądarki).
Kończąc pracę w systemie należy nacisnąć „Koniec pracy”. Użycie krzyżyka spowoduje zablokowanie Użytkownika
na 10 min. i przy ponownej próbie logowania do systemu pokaże się komunikat „Sesja jest już aktywna. Logowanie
niedozwolone”.
Trzeba wówczas odczekać 10 min. od chwili niewłaściwego zamknięcia aplikacji i ponownie wykonać logowanie.
Komunikat pojawia się również w sytuacji gdy Użytkownik zalogował się już do systemu i próbuje zalogować się
ponownie np. na innym stanowisku. System pozwala użytkownikowi na otwarcie tylko jednej sesji.

Rysunek 15 Komunikat pojawiający się przy próbie logowania w przypadku aktywnej sesji
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6. RACHUNKI WŁASNE
Opcja zawiera numery rachunków własnych oraz wszelkie informacje dotyczące obrotów i sald na tych
rachunkach. Dane na ten temat ściągane są automatyczne z Banku po zalogowaniu Użytkownika. Rachunki
prezentowane są w tabeli. Użytkownik widzi tylko rachunki udostępnione do obsługi w BGK@24BIZNES, do
których prawa nadał mu administrator (po stronie Klienta).
Użytkownik nie może dodawać ani usuwać rachunków.
Domyślnie wyświetlanych jest 10 rachunków na stronie. W celu zwiększenia/zmiany ilości widocznych rachunków
należy wprowadzić nową wartość w polu

.

.
Rysunek 16 Opcja „RACHUNKI”

Wyświetlona lista dostępnych rachunków zawiera następujące informacje (Rysunek 16 Opcja „RACHUNKI”):







numer rachunku,
waluta rachunku,
saldo bieżące,
obciążenia i uznania bieżące,
data i saldo ostatniego wyciągu bankowego,
wyciągi.

6.1. PRZEGLĄDANIE SALD
Salda rachunków dostępne są w opcji „RACHUNKI”. Aktualne saldo na rachunku wyświetlone jest w kolumnie
„Saldo bieżące” (Rysunek 17 Opcja „RACHUNKI”).
Każdorazowe wyświetlenie bieżącego stanu rachunku jest poprzedzone automatyczną aktualizacją wszystkich
pozycji na liście (pod warunkiem występowania poprawnego połączenia z systemem bankowym BGK).
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Rysunek 17 Opcja „RACHUNKI”

Jeżeli na ekranie dane są nieaktualne oznacza to, że dane trzeba zaktualizować, czyli kliknąć na „Saldzie bieżącym”
i nacisnąć przycisk „Aktualizuj”(szczegóły opisane są w rozdziale 3.4 Aktualizacja danych), lub powtórnie kliknąć na
zakładce „RACHUNKI”.
Po kliknięciu na kwotę w kolumnie „Saldo bieżące” otworzy się okno „Stan rachunku” z przyciskiem „Aktualizuj”:

Rysunek 18 Stan rachunku Opcja „RACHUNKI”

6.2. PRZEGLĄDANIE ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI
Aby sprawdzić dostępne na rachunku środki należy w opcji „RACHUNKI” kliknąć na saldo bieżące. Otworzy się
okno „Stan rachunku” zawierające informacje księgowe, tj.:








Środki własne – aktualne saldo rachunku.
Limit kredytowy – limit kredytu w rachunku bieżącym.
Suma zaległych prowizji.
Suma zablokowanych środków – środki zablokowane na zlecenia z datą przyszłą.
Księgowa kwota dostępna.
Suma zleceń w realizacji.
Przewidywana kwota dostępna – jest to księgowa kwota dostępna pomniejszona o sumę zleceń w
realizacji. Oznacza środki możliwe do wykorzystania (Rysunek 19 Fragment ekranu „Stan rachunku”).
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Rysunek 19 Fragment ekranu „Stan rachunku”

6.3. PRZEGLĄDANIE OPERACJI BIEŻĄCYCH
Aby przejrzeć operacje bieżące na rachunku należy w opcji „RACHUNKI” kliknąć na saldo bieżące. Otworzy się
okno „Stan rachunku”. W jego dolnej części wyświetli się zapis „Liczba dekretów1 na stronie: 20”. Należy nacisnąć
przycisk „Pokaż”. Operacje bieżące będą wyświetlane po 20 na stronie.
Liczbę dekretów na stronie można zmieniać w zależności od potrzeb (od 1 do 999 dekretów na stronie). System
zapamiętuje ostatnio wybrane i użyte ustawienia. Przy każdej zmianie liczby dekretów należy nacisnąć przycisk
„Pokaż”.
Lista operacji z dnia bieżącego zawierająca następujące kolumny (Rysunek 19 Fragment ekranu „Stan rachunku”):
 Liczba porządkowa operacji - kolejność operacji jest zgodna z kolejnością księgowania w systemie
bankowym. Oznacza to, że pierwsze dekrety są na dole listy, natomiast ostatnio zaksięgowane dekrety
wyświetlają się na górze listy).
 Data księgowania (data operacji) - data wykonania księgowania
 Data waluty operacji - data wskazująca początek naliczania odsetek od księgowanej kwoty.
 Data płatności - data operacji pochodząca z komunikatu ELIXIR informująca o dacie zlecenia przelewu w
banku nadawcy przelewu
 Rodzaj operacji.
 Kwotę operacji (kolor czerwony dla operacji obciążeniowej, kolor zielony dla operacji uznaniowej).
 Informacje o odbiorcy/nadawcy (numer rachunku, dane adresowe).
 Tytuł płatności – treść wprowadzona przez Użytkownika.

1

Dekrety – są to wszystkie operacje (Uznania/Obciążenia) zaksięgowane w systemie bankowym na danym rachunku.
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Rysunek 20 Fragment ekranu „Stan rachunku”

Przykład 1:
Na poniższym ekranie liczba ustawionych dekretów na stronie to 20.
W operacjach bieżących są tylko 4 dekrety. Oznacza to, iż wszystkie 4 dekrety znajdą się na jednej stronie.

Rysunek 21 Fragment ekranu „Stan rachunku”

Przykład 2:
W tym przypadku ustawiono 2 dekrety na stronie. Ponieważ w operacjach bieżących są 4 dekrety zostaną one
zaprezentowane na dwóch stronach. Przechodzenie pomiędzy stronami odbywa się po naciśnięciu strzałek (w
przód lub w tył).

Rysunek 22 Fragment ekranu „Stan rachunku”
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6.4. AKTUALIZACJA DANYCH
Przy każdym logowaniu się do aplikacji dane ściągają się z Banku automatycznie. W razie wątpliwości czy
prezentowane na ekranie dane są aktualne należy powtórnie kliknąć opcję „RACHUNKI” lub w opcji „RACHUNKI”
kliknąć na saldo bieżące a następnie nacisnąć przycisk „Aktualizuj”.

Rysunek 23 Fragment ekranu „Stan rachunku”

6.5. OSTATNI WYCIĄG
Aby przejrzeć operacje na rachunku z poprzedniego dnia (lub ostatniego dnia, kiedy wykonywane były operacje na
rachunku) należy w opcji „RACHUNKI” kliknąć na datę w kolumnie „Ostatni wyciąg”.

Rysunek 24 Opcja „RACHUNKI”

Po kliknięciu na dacie ostatniego wyciągu otworzy się okno zawierające listę operacji z dnia.
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Rysunek 25 Fragment ekranu „Lista operacji na wyciągu”

Lista operacji na wyciągu zawiera następujące kolumny (Rysunek 25 Fragment ekranu „Lista operacji na wyciągu”:
 Check box – pole do zaznaczenia przy wydruku potwierdzeń operacji w postaci PDF.
 Liczbę porządkowa operacji - kolejność operacji jest zgodna z kolejnością księgowania w systemie
bankowym.
 Data księgowania (data operacji) - data wykonania księgowania
 Data waluty operacji - data wskazująca początek naliczania odsetek od księgowanej kwoty.
 Data płatności - data operacji pochodząca z komunikatu ELIXIR informująca o dacie zlecenia przelewu w
banku nadawcy przelewu
 Rodzaj operacji.
 Kwotę operacji (kolor czerwony dla operacji obciążeniowej, kolor zielony dla operacji uznaniowej).
 Saldo po operacji.
 Waluta.
 Informacje o odbiorcy/nadawcy (numer rachunku, dane adresowe).
 Numer dokumentu księgowego.
 Tytuł płatności – treść wprowadzona przez Użytkownika.
 Referencje – pole wypełnia się jeśli Użytkownik nadaje referencje przy wprowadzaniu do systemu
BGK@24BIZNES przelewów.
 Przyczyna zwrotu eliksir – pole wypełnia się w przypadku otrzymania zwrotu przelewu.
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6.6. PRZEGLĄD WYCIĄGÓW
System BGK@24BIZNES umożliwia wyświetlenie listy wyciągów bankowych z rachunku za wybrany okres od
momentu udostępnienia usługi.
Aby przejrzeć wyciągi na rachunku należy w opcji „RACHUNKI” kliknąć na słowo „Lista” w kolumnie „Wyciągi”.

Rysunek 26 Opcja „RACHUNKI”

Po kliknięciu na słowo „Lista” otworzy się okno, w którym należy określić zakres listy wyciągów, a następnie
nacisnąć przycisk „Pokaż”.

Rysunek 27 Okno „Wyciągi z rachunku”

Po określeniu warunków wyboru wyświetli się okno listy wyciągów.
Lista wyciągów zawiera następujące dane (Rysunek 28 Okno „Wyciągi z rachunku”):
 Numer wyciągu.
 Data wyciągu.
 Saldo otwarcia (saldo początkowe).
 Liczba i suma operacji „Obciążeniowych”.
 Liczba i suma operacji „Uznaniowych”.
 Saldo zamknięcia (saldo końcowe).
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 Przycisk pobrania pliku z wyciągiem (eksport danych np. w celu zaczytania ich do systemu księgowego
Firmy).

Rysunek 28 Okno „Wyciągi z rachunku”

Aby przejrzeć dane szczegółowe dotyczące wybranego dnia należy kliknąć na datę w kolumnie „Data wyciągu”.
Otworzy się okno:

Rysunek 29 Okno „Lista operacji na wyciągów”
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6.7. DRUKOWANIE WYCIĄGÓW
Aby wydrukować wyciąg za dany dzień najpierw należy taki wyciąg otworzyć (patrz rozdział „Przegląd wyciągów”).
Aby wydrukować wyciągi naciśnij przycisk „Drukuj do PDF”. Otworzy się okno zawierające wyciąg gotowy do
wydruku. Należy przycisnąć ikonę drukarki.
Aby wydrukować wyciąg w formacie PDF należy zainstalować program umożliwiający otworzenie plików w
formacie PDF.

Rysunek 30 Wyciąg w formacie PDF
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6.8. DRUKOWANIE POTWIERDZENIA OPERACJI
Aby wydrukować potwierdzenia operacji należy otworzyć wyciąg (patrz rozdział „Przegląd wyciągów”) lub
wyszukać operację na wyciągu (patrz rozdział „Wyszukiwanie operacji). Po odszukaniu operacji należy kliknąć na
dacie przy operacji.

Rysunek 31 Fragment ekranu „Lista operacji”

Otworzy się okno2 zawierające potwierdzenie operacji gotowe do wydruku. Naciśnij przycisk drukarki.

Rysunek 32 Potwierdzenie operacji w formacie PDF

2

Aby wydrukować potwierdzenie operacji w formacie PDF należy zainstalować program umożliwiający otworzenie plików w
formacie PDF (Acrobat Reader wersja 6.0 lub wyższa).
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6.9. WYSZUKIWANE OPERACJI
Aby wyszukać operacje na rachunku należy w opcji „RACHUNKI” kliknąć na link „Wyszukiwanie operacji na
wyciągach”.

Rysunek 33 Opcja „RACHUNKI”

Wyszukiwanie operacji na wyciągach jest możliwe przez podanie ciągu znaków, który będzie porównywany z
zawartością następujących pól:






kwota operacji,
informacje o odbiorcy/nadawcy (ciąg znaków w nazwie, rachunku NRB lub cały rachunek NRB),
data operacji, waluty,
pole treść,
rodzaj operacji.

Przy wyszukiwaniu nie ma znaczenia wielkość liter, kwota może być podana w formacie ze spacjami a
separatorem dziesiętnym może być kropka lub przecinek (nie mogą występować i kropka i przecinek).

Rysunek 34 Ekran „Wyszukiwanie operacji”

Ponad to można wyszukiwać po „Typie operacji”, tj.:
 wszystkie operacje (domyślna),
 obciążenia,
 uznania.
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Dodatkowo wyszukiwanie może być ograniczone przez (Rysunek 34 Ekran „Wyszukiwanie operacji”):
 wybranie konkretnego rachunku,
 wybranie daty początkowej i końcowej wyciągu lub liczby dni wstecz od daty bieżącej.
Po określeniu warunków wyszukiwania należy nacisnąć przycisk „Szukaj”. Otworzy się okno (Rysunek 35 Fragment
ekranu „Lista znalezionych operacji”).
Tabela prezentuje listę znalezionych operacji w następujących kolumnach:
 Rachunek.
 Data księgowania (data operacji) - data wykonania księgowania (pole rozwijalne, można na nie kliknąć i
przejrzeć wszystkie operacje z danego dnia).
 Data waluty operacji - data wskazująca początek naliczania odsetek od księgowanej kwoty.
 Data płatności - data operacji pochodząca z komunikatu ELIXIR informująca o dacie zlecenia przelewu w
banku nadawcy przelewu
 Rodzaj operacji.
 Dane adresowe i numer rachunku odbiorcy/nadawcy.
 Tytuł płatności.

Rysunek 35 Fragment ekranu „Lista znalezionych operacji”
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6.10.
LIMITY OPERACJI DZIENNYCH I JEDNORAZOWYCH
Podczas udostępniania usługi BGK@24BIZNES Klient wypełnia „Wniosek o nadanie dostępu do systemu
BGK@24BIZNES”. W tym wniosku dla każdego rachunku podaje limit operacji dziennych i jednorazowych.
Informacje o limitach Użytkownik może przejrzeć w opcji „RACHUNKI” po kliknięciu na numerze rachunku
(pierwsza kolumna). W otwartym oknie wyświetlą się informacje o rachunku, tj.:
 dane właściciela rachunku,
 data otwarcia rachunku,
 maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet,
 maksymalna kwota operacji dziennych przez Internet.

Rysunek 36 Szczegóły wybranego rachunku

Zmiana limitów możliwa jest po przesłaniu do Banku wniosku o zmianę limitów.
6.11.

NADAWANIE RACHUNKOM NAZW WŁASNYCH

Aby dodać nazwę własną dla rachunku należy wejść w opcję „KONFIGURACJA” „Uprawnienia do rachunków”,
wskazać wybrany rachunek i w polu tekstowym wpisać nazwę a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz rachunek”.

Rysunek 37 Nadawanie rachunkom nazw własnych

Nazwa własna rachunku będzie prezentowana na liście rachunków i na wyciągach (lista wyciągów i szczegóły
wyciągu) pod nazwą pobraną z systemu bankowego.
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7. KONSOLIDACJA SALD
Konsolidacja sald jest usługą polegającą na automatycznym dokonywaniu transferów środków pieniężnych w
ramach określonej przez Klienta grupy rachunków.

7.1. KONSOLIDACJA AUTOMATYCZNA

Opcja „Rachunki skonsolidowane” umożliwia generowanie szczegółowych raportów w zakresie konsolidacji sald –
rzeczywistej lub wirtualnej dla klientów ,którzy korzystają z usługi konsolidacji sald.
Opcja ta jest widoczna na menu głównym – opcja:
Po wybraniu opcji „Rachunki skonsolidowane” otwiera się poniższy ekran:

Rysunek 38 Menu Rachunki skonsolidowane

W górnej części ekranu znajduje się link „Raporty rachunków skonsolidowanych”. Po kliknięciu na wskazanym
linku otworzy się nowe okno zawierające funkcję wyszukiwania raportów oraz listę raportów:

Rysunek 39 Menu generowania raportów z konsolidacji sald

W celu wyszukania raportu należy wybrać właściwy rachunek (rachunek konsolidujący- dla konsolidacji
rzeczywistej, rachunek konsolidujący techniczny – dla konsolidacji wirtualnej)z listy rozwijalnej oraz wprowadzić
datę w formacie RRRR-MM-DD, zgodnie z przykładem na poniższym schemacie:
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Rysunek 40 Menu generowania raportów z konsolidacji sald – wybór rachunku

Po wybraniu przycisku „Uruchom” pojawi się ekran jak poniżej, na którym należy wybrać funkcję „OK”:

Rysunek 41 Menu generowania raportów z konsolidacji sald – informacja o zleceniu wygenerowania raportu z konsolidacji sald

Spowoduje to wygenerowanie odpowiedniej listy raportów z konsolidacji:

Rysunek 42 Lista wygenerowanych raportów z konsolidacji sald

UWAGA
System pokazuje 3 ostatnio wygenerowane raporty z konsolidacji sald.
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Po wybraniu przycisku „Pokaż” znajdującego się w ostatniej kolumnie tabeli pojawia się kolejne okno, zawierające
raport z konsolidacji wraz z możliwością eksportu danych raportu do pliku lub zapisania go w formie pliku .pdf.

Rysunek 43 Wygenerowany raport konsolidacji sald

W prawym górnym rogu wyżej przedstawionego ekranu znajdują się dwa przyciski:
1.

„Eksportuj dane do pliku” - pozwala na otwarcie lub zapisanie raportu konsolidacji w pliku w formacie
XML;

2. „Drukuj do pliku PDF” – umożliwia przeglądanie lub zapisanie na komputerze Klienta raportu w formacie
PDF.
Przykładowy Raport w pliku PDF prezentuje poniższy ekran.

Rysunek 44 Przykładowy raport z konsolidacji sald w pdf

Raport składa się z dwóch części:
a) danych ogólnych dotyczących konsolidacji - tj. między innymi : typ konsolidacji, numer rachunku
konsolidującego (RS), data konsolidacji, podtyp dekonsolidacji
oraz
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b) właściwego raportu konsolidacji - tj. zestawienia wskazującego na: salda przed konsolidacją na rachunku
konsolidującym i konsolidowanych, przepływ konsolidacji, salda po konsolidacji, przepływ dekonsolidacji,
wysokość odsetek naliczonych i skapitalizowanych oraz oprocentowanie poszczególnych rachunków.

7.2. KONSOLIDACJA NA ŻĄDANIE
Zlecenie dyspozycji dodatkowej konsolidacji na żądanie możliwe jest z poziomu opcji „Zlecenia otwarte”.
Szczegółowe informacje dotyczące znajdują się w części 21: „Zlecenia otwarte”.
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8. PRZELEWY KRAJOWE
Opcja zawiera wszelkie informacje i funkcje dotyczące obsługi przelewów. Po wybraniu opcji „PRZELEWY” otwiera
się poniższy ekran:

Rysunek 45 Opcja „PRZELEWY”

W górnej części ekranu znajdują się linki. Po kliknięciu na wybranym linku otworzy się nowe okno zawierające np.
formatkę do wypełnienia z polami nowego przelewu.

Dostępne są linki takie jak na poniższym rysunku:

Rysunek 46 Fragment opcji „PRZELEWY” - dostępne linki

Pod linkami znajdują się trzy listy rozwijane:
1. Typ zlecenia – tutaj możesz ustawić filtr pozwalający oglądać pojedyncze przelewy, paczki3 lub paczki i
przelewy razem.
2. Lista przelewów – jest to filtr służący do wyszukiwania przelewów/paczek o określonym statusie (parz
rozdział 4.5. Statusy przelewów).
3. Lista rozwijana służąca do sortowania przelewów (propozycja: ustaw „wg kolejności” i zaznacz check box
„odwrotnie”. Najnowsze przelewy pojawią się na górze, starsze będą wyświetlone pod nimi.).
4. Tylko moje – jeśli zaznaczysz check box wyświetlona zostanie lista przelewów zawierająca tylko przelewy
(lub paczki) dodane, importowane lub edytowane przez zalogowanego Użytkownika.
5. Filtr dat – służy do przeglądania przelewów/paczek wg daty ich utworzenia. Aby przejrzeć przelewy z
danego okresu należy zaznaczyć pole check box oraz w polach wpisać zakres dat w formacie RRRR-MMDD.

Zawsze po wybraniu z listy rozwijanej danego filtru przyciśnij przycisk „Pokaż”. Bez użycia przycisku „Pokaż” filtr
nie zadziała.

3

Paczki są to przelewy zebrane w jedną grupę. (Objaśnienia dotyczące paczek patrz rozdział 5. Tworzenie paczek)
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Rysunek 47 Fragment opcji „PRZELEWY” – dostępne listy rozwijane

Na samym dole okna, w prawym rogu znajduje się zapis „Liczba przelewów na stronie: 20”. Oznacza to, ze po
naciśnięciu przycisku „Pokaż” przelewy/paczki będą wyświetlane po 20 pozycji na stronie. Liczbę
przelewów/paczek na stronie można zmieniać w zależności od potrzeb. Może być od 1 do 1000 przelewów na
stronie. Przy każdej zmianie liczby przelewów należy nacisnąć przycisk „Pokaż”.

Po naciśnięciu przycisku „Pokaż” dolna część ekranu wypełni się informacjami o przelewach ( Rysunek 48 Opcja
„PRZELEWY”)

Rysunek 48 Opcja „PRZELEWY”

Po wyświetleniu listy przelewów na samym dole ekranu pojawi się pasek narzędzi systemu BGK@24BIZNES
zawierający przyciski (Rysunek 49 Pasek narzędzi w opcji „PRZELEWY”):
 „Zaznacz na stronie” – służy do zaznaczenia na stronie wszystkich przelewów/paczek. Pola check box-ów
wypełnią się .
 „Twórz paczkę” - zaznaczone nowe przelewy/paczki będzie można podpisać jednym podpisem tzn. nie
trzeba każdego przelewu podpisywać oddzielnie. W przypadku przelewów, zostaną one zebrane w jedną
grupę i będą widoczne jako paczka.
 „Akceptuj razem” – zaznaczone nowe przelewy zostaną podpisane oddzielnie i nie utworzą paczki. Dla
każdego przelewu wykonywany jest podpis i na bieżąco przesyłany do sprawdzenia. W trakcie trwania
procesu akceptu (procent wykonania wyświetlany będzie przez aplet) Karta identyfikacyjna musi być cały
czas w czytniku.
 „Akceptuj pojedynczo” – zaznaczone przelewy/paczki będzie można akceptować oddzielnie.
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 „Wycofaj” – wycofywanie akceptu przelewów/paczek.
 „Przekaż” – wysłanie podpisanych i zaznaczonych przelewów/paczek do Banku.
 „Wstrzymaj” – wstrzymanie wysłania przelewów/paczek, akcja możliwa jest tylko gdy zlecenia mają status
„przekazane do Banku” (szare koperty).
 „Usuń” – służy do usuwania zaznaczonych przelewów/paczek. Możliwe jest usuwanie tylko
przelewów/paczek ze statusem „nowe”.
 „Kopiuj” – służy do kopiowania zaznaczonych przelewów/paczek. Możliwe jest kopiowanie
przelewów/paczek nowych, zrealizowanych, odrzuconych.

Rysunek 49 Pasek narzędzi w opcji „PRZELEWY”

Po wyświetleniu listy i zaznaczeniu wybranych przelewów/paczek istnieje możliwość sprawdzenia ich sumy
(Rysunek 50 Opcja „PRZELEWY”.

Rysunek 50 Opcja „PRZELEWY”

Prezentowana liczba zaznaczonych pozycji (w nagłówku pierwszej kolumny) jest linkiem, którego kliknięcie
otwiera nowe okno prezentujące sumę zaznaczonych przelewów i/lub paczek z podziałem na rachunki ( Rysunek 51
Podsumowanie wybranych przelewów).

Rysunek 51 Podsumowanie wybranych przelewów
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8.1. TWORZENIE NOWEGO PRZELEWU KRAJOWEGO
Aby utworzyć nowy przelew kliknij na linku „Nowy przelew”. Otworzy się okno:

Rysunek 52 Okno „Nowy przelew”

W pola wprowadź odpowiednie dane:
 referencje – dowolna nazwa przelewu, maks.16 znaków, pole niewymagalne,
 lista rozwijana - wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków udostępnionych, pole wymagane,
 opcja wyboru kontrahenta z listy kontrahentów (z możliwością wyświetlenia listy nazw krótkich wszystkich
kontrahentów lub zaczynających się określoną literą alfabetu) lub opcja wpisania danych innego
kontrahenta,
 pole do wyszukiwania kontrahenta – w polu można wpisać fragment lub całość identyfikatora, pola nazwy
i adresu kontrahenta oraz rachunku (bez rozróżnienia wielkości znaków), a następnie przycisnąć przycisk
„Szukaj”. Zostanie odświeżona lista wyboru i pojawią się na niej tylko identyfikatory kontrahentów, w
danych których odnaleziony został szukany ciąg.
 pełna nazwa kontrahenta (przy wyborze opcji – kontrahent z listy – wypełniana automatycznie), maks. 4 x
35 znaków, pole wymagane,
 numer rachunku kontrahenta w formacie NRB, maks. 34 znaki, pole wymagane (w przypadku skopiowania
numeru rachunku pojawi się komunikat
 kwota przelewu, separatorem groszy jest „kropka”, pole wymagane,
 treść przelewu, maks. 4 x 35 znaków, pole wymagane.

Po wypełnieniu przelewu naciśnij przycisk „Zapisz przelew”. Bez użycia tego przycisku dane nie zostaną zapisane
do bazy.
Wybranie kontrahenta z listy służy tylko przepisaniu jego danych do danych przelewu. Po zapisaniu przelewu dane
w przelewie dotyczące kontrahenta nie są związane z bazą kontrahentów (np. usunięcie kontrahenta nie będzie
miało wpływu na treść przelewu, który został wcześniej przygotowany przez wybranie tego kontrahenta z listy).
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System BGK@24BIZNES przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności
poprawność numeru rachunku kontrahenta, oraz sprawdza czy rachunek kontrahenta występuje w bazie
kontrahentów. Jeśli nie występuje (czyli jest to nowy kontrahent) – na ekranie potwierdzającym dodanie nowego
przelewu zostaną wyświetlone dane nowego kontrahenta i (oprócz przycisku „zamknij”) przycisk „Dodaj nowego
kontrahenta” (Rysunek 53 Okno „Nowy przelew” – dodanie kontrahenta).
Użytkownik może wprowadzić skrócony identyfikator lub w przypadku pozostawienia pustego pola identyfikator
kontrahenta zostanie utworzony z początkowych liter nazwy. Po potwierdzeniu faktu dodania kontrahenta zostaje
on zapisany do bazy danych.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa transakcji została zablokowana możliwość edytowania zapisanego w
systemie numeru rachunku kontrahenta. W celu wykonania przelewu do tego samego kontrahenta, na inny niż
zapisany w systemie rachunek, konieczne jest ponowne wprowadzenie danych kontrahenta (podobnie jak przy
wprowadzeniu danych dla nowego kontrahenta).

Rysunek 53 Okno „Nowy przelew” – dodanie kontrahenta
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8.2. WYŚWIETLANIE PRZELEWU KRAJOWEGO
Po naciśnięciu przycisku „Pokaż” w opcji „PRZELEWY” nowy przelew wyświetli się w liście przelewów tak jak na
poniższym rysunku:

Rysunek 54 Fragment opcji „PRZELEWY”

Nowy przelew można:





edytować – kliknij na datę,
podpisać – kliknij na ikonie „dyskietki”,
usunąć - kliknij na datę,
przejrzeć – kliknij na datę lub ikonę dyskietki.

Ekran nr 1
Otwiera się po kliknięciu na ikonie „dyskietki” (Rysunek 55 Okno przelewu – z możliwością przeglądu i podpisu):

Rysunek 55 Okno przelewu – z możliwością przeglądu i podpisu
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Ekran nr 2
Wyświetla się po kliknięciu na datę (Rysunek 56 Okno przelewu – z możliwością edycji):

Rysunek 56 Okno przelewu – z możliwością edycji

Na dole ekranu znajduje się log przelewu, w którym widać kto i kiedy dodał przelew, kiedy go edytował.
8.3. AKCEPTOWANIE PRZELEWU KRAJOWEGO
Aby akceptować przelew do systemu BGK@24BIZNES musi być zalogowany Użytkownik z prawem do podpisu i
musi umieścić w czytniku swoją Kartę identyfikacyjną.
Nowy przelew należy wyświetlić na liście (patrz rozdział „Wyświetlanie nowego przelewu”). Następnie zastosować
jedną z dwóch metod akceptacji:
Metoda I
Kliknij na ikonie „dyskietki” i w otwartym oknie naciśnij przycisk „Podpisz”.
Wyskoczy okienko „kod PIN” w którym należy wpisać PIN do Karty identyfikacyjnej i nacisnąć przycisk „OK”.
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Rysunek 57 Okno przelewu – podpis

Po prawidłowym podpisie pojawi się komunikat:

Rysunek 58 Komunikat pojawiający się po wykonaniu podpisu

Naciśnij przycisk „OK”.
Metoda II
Zaznacz check box przy przelewie, który chcesz zaakceptować, a następnie naciśnij przycisk „akceptuj
pojedynczo”.

Rysunek 59 Fragment opcji „PRZELEWY” – akceptowanie przelewów pojedynczych
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Otworzy się okno:

Rysunek 60 Okno przelewu – podpis

Naciśnij przycisk „Podpisz” i postępuj analogicznie jak w Metodzie I.
Przelewy można podpisywać zbiorczo używając klawisza „Akceptuj razem” lub tworzyć paczki używając przycisku
„Twórz paczkę” (patrz rozdział 5 i 6).
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8.4. PRZELEWY KRAJOWE PODPISANE
Przy wypełnianiu „Wniosku o nadanie dostępu do systemu BGK@24BIZNES” Klient wprowadza zgodnie ze złożoną
w Banku „Kartą wzorów podpisów” obowiązującą w Firmie konfiguracje podpisów.
W systemie istnieją dwie możliwości podpisu:
Możliwość I
- jeden podpis wystarczy aby zlecenie było gotowe do wysłania do Banku. Wtedy po wykonaniu akceptacji
przelewu w opcji „PRZELEWY” ikona „dyskietki” zmienia się na „rączki”.

GOTOWE DO PRZEKAZANIA
Możliwość II
- aby wysłać przelew do Banku potrzebne są dwa podpisy. Wtedy po podpisaniu przez jednego Użytkownika
przelew widoczny jest u niego z ikoną „czerwone piórko”, natomiast u drugiego użytkownika, który jeszcze nie
podpisywał, a ma uprawnienia przelew ma ikonę „zielone piórko”. Po wykonaniu drugiego podpisu ikona zmieni
się na „rączki”.
ZAAKCEPTOWANE (przez jedną osobę i dla niej kolejny podpis jest już niemożliwy),
NIEZAAKCEPTOWANE (przelew do podpisu dla drugiej osoby),
GOTOWE DO PRZEKAZANIA.
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8.5. STATUSY PRZELEWÓW KRAJOWYCH
W systemie mogą wystąpić następujące statusy przelewów/paczek:
nowe

utworzony i zapisany przelew,

niezaakceptowane brak wymaganej liczby podpisów dla przelewu,

zaakceptowane

przelew został zaakceptowany, przez jedną osobę,

gotowe

przelew gotowy do przekazania do Banku,

przekazane
realizacji

do podpisany przelew został wysłany do Banku,

w realizacji

przelew dotarł do Banku, czeka na realizację,

zrealizowane

przelew został zrealizowany, tzn. środki zostały zdjęte z rachunku,

odrzucone

przelew został odrzucony przez Bank, w logu odrzucenia jest wpisany powód
odrzucenia.

usunięte

przelew został usunięty w systemie BGK@24BIZNES.
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8.6. PRZEKAZYWANIE PRZELEWU KRAJOWEGO DO REALIZACJI
Aby przekazać przelew do realizacji trzeba wyświetlić go na liście (patrz rozdział 4.2 Wyświetlanie nowego
przelewu).
Przelew, który ma być przekazany do Banku musi mieć status „Gotowy do przekazania” czyli ikonka z „rączkami”.

W systemie istnieją trzy metody przekazywania przelewów:
Metoda I
Kliknij na ikonie z „rączkami” a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Przekaż do realizacji”.
Metoda II
Kliknij na dacie przelewu a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Przekaż do realizacji”.

Metoda III
Zaznacz check box przy przelewie, następnie naciśnij przycisk „Przekaż”.

Rysunek 61 Fragment opcji „PRZELEWY” – przekazanie do Banku

Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

50

8.7. WYCOFYWANIE AKCEPTU PRZELEWU KRAJOWEGO
Wycofywanie akceptu może być wykonane na przelewach podpisanych, ale nie wysłanych do Banku (ze statusami:
„rączki” lub „piórko”).
Czynność należy wykonać jeśli okaże się, że podpisane przelewy są niepoprawne i wymagają edycji, bowiem nie
można edytować przelewów, które zostały zaakceptowane.
Wycofanie akceptów można wykonać w systemie na trzy sposoby:
Metoda I
Kliknij na ikonie z „rączkami” a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Wycofaj akcept”.
Metoda II
Kliknij na dacie przelewu a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Wycofaj akcept”.
Metoda III
Zaznacz check box przy przelewie, następnie naciśnij przycisk „Wycofaj”.

Rysunek 62 Fragment opcji „PRZELEWY” – wycofanie akceptów

Po wycofaniu akceptu przelew traci wszystkie podpisy i ponownie ma status „dyskietki”.

Rysunek 63 Komunikat pokazujący się po wycofaniu akceptów
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8.8. SZABLONY PRZELEWÓW KRAJOWYCH
System BGK@24BIZNES umożliwia tworzenie tzn. szablonów przelewów. Szablony są to wypełnione, gotowe do
użycia przelewy. Stosuje się je przy cyklicznych płatnościach np. przy opłatach za czynsz, ZUS lub US.
Szablony przypisane są do Użytkownika tzn. tylko ten kto je utworzy może z nich korzystać.
Aby utworzyć szablon trzeba wypełnić przelew, a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz”.

Rysunek 64 Okno przelewu – zapisanie szablonu przelewu

Pojawi się okno monitu, w którym należy podać nazwę szablonu.

Rysunek 65 Okno nazwy szablonu

Aby w przyszłości skorzystać z szablonu kliknij na link „Nowy przelew”, „Nowy przelew ZUS” lub „Nowy przelew
US” i z listy rozwijanej wybierz nazwę wprowadzonego szablonu. Dane w okienku nowego przelewu ściągną się
automatycznie.
Nowo wprowadzony przelew można będzie edytować.
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9. AKCEPTOWANIE ZBIORCZE
W systemie można akceptować kilka przelewów bez tworzenia paczki.
Po zaznaczeniu wybranych przelewów i naciśnięciu przycisku „Akceptuj razem” otworzy się nowe okno, w którym
podana zostanie liczba i suma przelewów do akceptu z podziałem na rachunki do obciążenia oraz aplet służący do
podpisu.
Dla każdego przelewu wykonywany jest podpis i na bieżąco przesyłany do sprawdzenia. W trakcie trwania procesu
akceptu Karta identyfikacyjna musi być cały czas w czytniku. W przypadku przerwania akceptacji w trakcie jej
trwania, zaakceptowane do tego mementu przelewy zachowują akcept.
10.

TWORZENIE PACZEK

Paczką w systemie BGK@24BIZNES nazywa się grupowanie kilku przelewów w jedną przesyłkę. Pomimo, iż paczka
może zawierać wiele przelewów, to w opcji „PRZELEWY” traktowana jest tak jak pojedynczy przelew. Wszelkie
działania wykonywane na paczkach są analogiczne jak działania na przelewach.
Aby łatwiej było odróżnić paczkę od przelewów, paczki maja inne, choć bardzo zbliżone ikony. (Patrz rozdział 6.4.
Statusy paczek).
Paczkę można utworzyć tylko z niezaakceptowanych (nowych) przelewów.
Aby utworzyć paczkę trzeba zaznaczyć przelewy (aby zaznaczyć wszystkie przelewy na stronie i połączyć je w
jedną grupę, należy użyć polecenia „Zaznacz na stronie”).

Rysunek 66 Fragment opcji „PRZELEWY” – tworzenie paczek

Po zaznaczeniu przelewów należy nacisnąć przycisk „Twórz paczkę” - pojawi się okno „Tworzenie paczek”:

Rysunek 67 Ekran pojawiający się przy tworzeniu paczek
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Każda paczka zawiera tylko przelewy obciążające jeden rachunek.
W tabeli podany jest numer rachunku do obciążenia, liczba przelewów, które utworzą paczkę oraz łączna kwota
przelewów z paczki. Każdej paczce można nadać dowolne referencje i nazwę. Naciśnięcie przycisku „Zrezygnuj”
spowoduje, iż przelewy nie zostaną połączone w paczkę.
Naciśnięcie przycisku „Dalej” powoduje połączenie przelewów w paczki i pojawienie się okna „Akceptowanie
zleceń”.

Rysunek 68 Ekran pojawiający się przy tworzeniu paczek

Jeśli nie chcemy wykonywać podpisu podczas tworzenia paczek należy nacisnąć przycisk „Zrezygnuj”. Utworzona
paczka będzie miała wtedy status „nowa”.
Podpisywanie paczek odbywa się analogicznie do podpisu przelewów (naciśniecie klawisza „Podpisz”,
wprowadzenie Numeru PIN Karty identyfikacyjnej).
Podpisanie paczki jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich przelewów w niej zgrupowanych.
10.1.

OBSŁUGA PACZEK

Obsługa paczek w opcji „PRZELEWY” jest identyczna jak obsługa przelewów zwykłych.
Aby przejrzeć informacje o paczce należy kliknąć na ikonę statusu lub datę.
Na liście paczki wyświetlone są w następujący sposób:








status - (wykaz statusów patrz rozdział .);
referencje – dowolna nazwa podawana w trakcie tworzenia paczki, max. 16 znaków,
data przelewu – data utworzenia paczki,
kwota – łączna kwota przelewów znajdujących się w paczce,
rachunek do obciążenia – numer rachunku własnego,
kontrahent – dowolna nazwa paczki podawana w trakcie tworzenia paczki,
tytułem – pole puste.

Rysunek 69 Fragment opcji „PRZELEWY” – paczki
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Po kliknięciu na ikonę statusu otworzy się okno:

Rysunek 70 Ekran z informacjami o paczce

Okno zawiera informacje o paczce:










referencje – dowolna nazwa podawana w trakcie tworzenia paczki, max. 16 znaków,
nazwa – dowolna nazwa paczki podawana w trakcie tworzenia paczki,
rachunek do obciążenia – numer rachunku, z którego wykonano przelewy,
łączna kwota – łączna kwota przelewów znajdujących się w paczce,
liczba przelewów – ilość przelewów znajdujących się w paczce,
data - data utworzenia paczki,
zleceniodawca – imię i nazwisko osoby, która przygotowała paczkę,
zaakceptowany przez - imię i nazwisko osoby, która podpisała paczkę,
opis błędu – pole, które zawiera informacje w przypadku odrzucenia przelewu wchodzącego w skład
paczki – pole dotyczy tylko paczek wysłanych do Banku.
 log – znajdują się w nim informacje dotyczące daty i osoby tworzącej paczkę, podpisującej oraz data
realizacji przez bank.
Dla paczki ze statusem „Nowa” można wykonać następujące funkcje:
 podpis – możliwość akceptu paczki,
 usunięcie – wszystkie przelewy wchodzące w skład paczki zostaną usunięte, a paczka automatycznie
przeniesiona do archiwum. Jej zawartość można będzie przeglądać i kopiować (po skopiowaniu,
będą wyświetlone w „Nowych” przelewach).
 rozpakowanie paczki – opcja umożliwia wycofanie pojedynczych przelewów z paczki. Przelewy
stanowiące zawartość paczki pojawiają się jako pojedyncze, a sama paczka o pustej zawartości
otrzymuje status „usunięte”.
 drukowanie informacji o paczce – wydruk informacji z ekranu,
 w opcji ”informacje szczegółowe” można przejrzeć pojedyncze przelewy wchodzące w skład paczki i
modyfikować je. Listę przelewów w paczce można wydrukować.
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Rysunek 71 Lista przelewów w paczce

W oknie znajduje się rozwijana lista umożliwiająca wybór sposobu sortowania listy przelewów w paczce.
Dostępne są następujące możliwości:






wg kolejności,
wg statusu,
wg referencji,
wg kwoty,
wg kontrahenta.

Dodatkowo dostępna jest opcja „odwrotnie” . Zmiana sposobu wyświetlania listy nastąpi po naciśnięciu przycisku
„Pokaż”
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10.2.

PODPISYWANIE PACZEK

Paczki można podpisać na dwa sposoby:
 od razu podczas tworzenia paczki (patrz rozdział 6. Tworzenie paczek),
 po zapisaniu paczki, w dowolnym momencie.
Aby zapisać paczkę, ale jej nie podpisywać od razu, należy w oknie „Akceptowanie zleceń” nacisnąć przycisk
„Zrezygnuj”. Nowe i niepodpisane jeszcze paczki będą widoczne w opcji „PRZELEWY” po wybraniu „Typ zlecenia”
– „Paczki” i statusu „Nowe”.

Rysunek 72 Fragment opcji „PRZELEWY” – wykaz paczek

Aby podpisać paczkę należy kliknąć na ikonę statusu i wybrać opcję „Podpisz” a następnie wprowadzić Numer PIN.

Rysunek 73 Podpisywanie paczki

Po wymaganej liczbie podpisów status paczki zmieni się na „Gotowy do przekazania”:

Rysunek 74 Fragment opcji „PRZELEWY” – podpisana paczka

Po podpisaniu paczkę można:
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przejrzeć przed wysłaniem klikając na ikonę statusu paczki lub datę,
wydrukować informacje o paczce lub informacje szczegółowe,
wycofać akcepty,
przekazać do Banku.

Rysunek 75 Informacje o paczce

10.3.

PRZEKAZANIE PACZKI DO REALIZACJI

Przekazać do realizacji można tylko paczkę podpisaną.

Rysunek 76 Fragment opcji „PRZELEWY” – paczki zrealizowane

Zrealizowaną paczkę można:






przejrzeć,
wydrukować informacje o paczce oraz informacje szczegółowe zawierające listę przelewów,
skopiować odrzucone przelewy,
skopiować wszystkie przelewy,
zarchiwizować.

Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

58

Rysunek 77 Informacje o paczce - w paczce są przelewy odrzucone

Aby sprawdzić powód odrzucenia przelewu należy kliknąć na przycisk „Informacje szczegółowe” i przejrzeć „Listę
przelewów w paczce”.

Rysunek 78 Lista przelewów w paczce
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10.4.

STATUSY PACZEK

Paczki mogą mieć następujące statusy:
nowe

utworzona i zapisana paczka,

niezaakceptowane brak wymaganej liczby podpisów dla paczki,

zaakceptowane

paczka wymaga kolejnego podpisu,

gotowe

paczka gotowa do przekazania do Banku,

przekazane
realizacji

do podpisana paczka została wysłana do Banku,

w realizacji

paczka dotarła do Banku, czeka na realizację,

zrealizowane

wszystkie przelewy w paczce zostały zrealizowane,

w paczce znajdują się przelewy odrzucone,

wszystkie przelewy w paczce zostały odrzucone

usunięte

paczka została usunięta wraz ze wszystkimi przelewami wchodzącymi w jej
skład,
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11.

TWORZENIE NOWEGO PRZELEWU ZUS

System BGK@24BIZNES umożliwia tworzenie nowego (lub edycję niezaakceptowanego) przelewu ZUS.
Formatka przelewu ZUS zawiera następujące pola:
 referencje własne Klienta , maks.16 znaków, pole niewymagalne,
 wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika
(numer rachunku w formacie NRB), pole wymagane,
 wybór rachunku ZUS odpowiedniego do rodzaju składki, pole wymagane,
 numer NIP płatnika, pole wymagane,
 wybór typu identyfikatora uzupełniającego, pole wymagane,
 identyfikator uzupełniający, pole wymagane,
 wybór typu wpłaty, pole wymagane,
 deklaracja, np. przy składaniu miesięcznej deklaracji data w formacie MMRRRR, pole wymagane,
 numer deklaracji, pole wymagane,
 kwota przelewu, pole wymagane,
 treść przelewu, maks. 4 x 35 znaków, pole wymagane.

System BGK@24BIZNES przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności
poprawność pól specyficznych dla przelewu ZUS.
Przy wypełnianiu formatki dostępna jest opcja dodawania, modyfikacji i usuwania własnych szablonów dla
przelewów ZUS.

Rysunek 79 Okno przelewu ZUS
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12.

TWORZENIE NOWEGO PRZELEWU DO URZĘDU SKARBOWEGO (US)

Użytkownik ma możliwość tworzenia nowego (lub edycję niezaakceptowanego) przelewu do urzędu skarbowego.
Formatka przelewu do urzędu skarbowego zawiera następujące pola:
 referencje własne Klienta, maks.16 znaków, pole niewymagane,
 wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika
(numer rachunku w formacie NRB), pole wymagane,
 rachunek urzędu skarbowego, maks. 34 znaki, pole wymagane, pole wypełnia się automatycznie po
wyborze z listy „Rachunki US”, w przypadku podatku lokalnego numer rachunku wpisywany jest ręcznie,
(w przypadku skopiowania numeru rachunku pojawi się komunikat





numer NIP płatnika, pole wymagane,
wybór typu identyfikatora uzupełniającego, pole wymagane,
identyfikator uzupełniający, pole wymagane,
oznaczenie okresu, pole wymagane (okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR –rok, T – oznaczenie typu(R –
rok, Ppółrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D – dekada, J-dzień),XXxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca,
miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia,
 wybór symbolu formularza, pole wymagane, (symbol formularza musi być zgodny z wybranym rodzajem
rachunku US),
 identyfikacja wpłaty, maks. 21 znaków, pole niewymagane,
 kwota przelewu, pole wymagane.

System BGK@24BIZNES przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności
poprawność numeru rachunku oraz pól specyficznych dla przelewu do urzędu skarbowego.
Przy wypełnianiu formatki dostępna jest także opcja dodawania, modyfikacji i usuwania własnych szablonów dla
przelewów do urzędu skarbowego.

Rysunek 80 Okno przelewu US
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13.

WCZYTANIE (IMPORT) PRZELEWÓW Z PLIKU

System BGK@24BIZNES daje możliwość wczytania (importu) przelewów z pliku w wybranym formacie danych.
W celu zaimportowania przelewów z plików należy przed wczytaniem plików określić format importu danego pliku
w opcji . Każdy z formatów może być wybrany osobno dla każdego rodzaju przelewu (przelew zwykły, przelew
ZUS i przelew do urzędu skarbowego).
Obsługiwane są następujące formaty:





XML o określonej, stałej strukturze,
Elixir (Płatnik),
format liniowy (tekstowy),
VideoTEL.

Funkcjonalność ta umożliwia użytkownikowi przygotowanie przelewów w systemie księgowym lub systemie
VideoTEL, a następnie ich zaczytanie do systemu BGK@24BIZNES. Szczegółowy opis importu przelewów został
opisany w dokumentacji dotyczącej importu i eksportu danych w BGK@24BIZNES.

Rysunek 81 Importowanie przelewów

14.

PRZEGLĄDANIE ARCHIWUM PRZELEWÓW

Do archiwum przenoszone są (po wywołaniu opcji archiwum dostępnej dla Użytkownika) przelewy przyjęte lub
odrzucone przez Bank z datą wpisu < daty bieżącej. Przelewy usunięte przez Użytkownika przenoszą się do
archiwum automatycznie.
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Rysunek 82 Archiwum przelewów

Rysunek 83 Przeglądanie listy przelewów

Przelewy z archiwum o statusie „Zrealizowane” lub „Odrzucone” można kopiować.

15.

WYDRUK RAPORTÓW Z PRZELEWÓW

Raport przelewów (i raport z archiwum przelewów) jest listą przelewów zleconych przez Klienta bez podziału na
strony (o kolumnach analogicznych do listy przelewów), zawiera podsumowanie kwot przelewów w podziale na
rachunki do obciążenia.

Rysunek 84 Wybór parametrów

Opcja ta ma możliwość filtrowania i porządkowania analogicznego do listy przelewów.
Dodatkowo może być ograniczona przez podanie danych, tj.:
 fragmentu lub całości numeru rachunku kontrahenta w formacie NRB,
 zakresu kwot – „od kwoty do kwoty” (separatorem kwoty jest kropka),
 podanie fragmentu treści przelewu (cyfry lub litery bez rozróżniania duże/małe).

Opcja wyszukuje dany ciąg znaków jeśli zostanie zaznaczone pole typu check box.
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Rysunek 85 Fragment ekranu – Raport z archiwum przelewów

Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

65

16.

PRZELEWY ZAGRANICZNE

Opcja „Przelewy zagraniczne” zawiera funkcje dotyczące obsługi płatności zagranicznych. Wybranie opcji
powoduje wyświetlenie poniższego ekranu:

Rysunek 86 Opcja „PRZELEWY ZAGRANICZNE”

W górnej części ekranu znajdują się linki pozwalające na przeniesienie do konkretnych funkcjonalności. Po
naciśnięciu na wybranym linku otwiera się kolejne okno zawierające np. formatkę do zdefiniowania nowego
przelewu zagranicznego.
Dostępne są linki przedstawia poniższy rysunek:

Rysunek 87 Fragment opcji „PRZELEWY ZAGRANICZNE”- dostępne linki

Bezpośrednio pod linkami znajdują się listy rozwijane:
1. Typ zlecenia –umożliwia ustawienie filtru pozwalającego na oglądanie pojedynczych przelewów, paczek4
lub paczek i przelewów razem, w zależności od wybranych kryteriów.
2. Lista przelewów –służy do wyszukiwania przelewów/paczek o określonym statusie (parz rozdział 4.5.
Statusy przelewów).
3. Lista rozwijana służy do sortowania przelewów (propozycja: ustaw „wg kolejności” i zaznacz check box
„odwrotnie”. Najnowsze przelewy pojawią się na górze, starsze będą wyświetlone pod nimi.).
4. Tylko moje – jeśli zaznaczysz check box wyświetlona zostanie lista przelewów zawierająca tylko przelewy
(lub paczki) dodane, importowane lub edytowane przez zalogowanego Użytkownika.

4

Paczki są to przelewy zebrane w jedną grupę. (Objaśnienia dotyczące paczek patrz rozdział - Tworzenie paczek)

Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

66

5. Filtr dat – służy do przeglądania przelewów/paczek wg daty ich utworzenia. Aby przejrzeć przelewy z
danego okresu należy zaznaczyć pole check box oraz w polach wpisać zakres dat w formacie RRRR-MMDD.
Zawsze po wybraniu z listy rozwijanej danego filtru przyciśnij przycisk „Pokaż”. Bez użycia przycisku „Pokaż” filtr
nie zadziała.

Rysunek 88 Fragment opcji „PRZELEWY ZAGRANICZNE”- dostępne listy rozwijane

W prawym dolnym rogu znajduje się zapis „Liczba przelewów na stronie: 20”. Oznacza to, ze po naciśnięciu
przycisku „Pokaż” przelewy/paczki będą wyświetlane po 20 pozycji na stronie. Liczbę przelewów/paczek na
stronie można zmieniać w zależności od potrzeb - od 1 do 1000 na stronie. Przy każdej zmianie liczby należy
nacisnąć przycisk „Pokaż”.

Po naciśnięciu przycisku „Pokaż” dolna część ekranu wypełni się informacjami o przelewach.
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Rysunek 89 Opcja „PRZELEWY ZAGRANICZNE”

Po wyświetleniu listy przelewów na samym dole ekranu pojawi się pasek narzędzi systemu BGK@24BIZNES
zawierający przyciski:
 „Zaznacz na stronie” – służy do zaznaczenia na stronie wszystkich przelewów/paczek. Pola check box
wypełnią się .
 „Twórz paczkę” - zaznaczone nowe przelewy/paczki będzie można podpisać jednym podpisem tzn. nie
trzeba każdego przelewu podpisywać oddzielnie. W przypadku przelewów, zostaną one zebrane w jedną
grupę i będą widoczne jako paczka.
 „Akceptuj razem” – zaznaczone nowe przelewy zostaną podpisane oddzielnie i nie utworzą paczki. Dla
każdego przelewu wykonywany jest podpis i na bieżąco przesyłany do sprawdzenia. W trakcie trwania
procesu akceptu (procent wykonania wyświetlany będzie przez aplet) Karta identyfikacyjne musi być cały
czas w czytniku.
 „Akceptuj pojedynczo” – zaznaczone przelewy/paczki będzie można akceptować oddzielnie.
 „Wycofaj” – wycofywanie akceptu przelewów/paczek.
 „Przekaż” – wysłanie podpisanych i zaznaczonych przelewów/paczek do Banku.
 „Wstrzymaj” – wstrzymanie wysłania przelewów/paczek, akcja możliwa jest tylko gdy zlecenia mają status
„przekazane do Banku” (szare koperty).
 „Usuń” – służy do usuwania zaznaczonych przelewów/paczek. Możliwe jest usuwanie tylko
przelewów/paczek ze statusem „nowe”.
 „Kopiuj” – służy do kopiowania zaznaczonych przelewów/paczek. Możliwe jest kopiowanie
przelewów/paczek nowych, zrealizowanych, odrzuconych.

Rys. 73. Pasek narzędzi w opcji „PRZELEWY ZAGRANICZNE”
Po wyświetleniu listy i zaznaczeniu wybranych przelewów/paczek istnieje możliwość sprawdzenia ich sumy.

Rysunek 90 Opcja „PRZELEWY ZAGRANICZNE”
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Prezentowana liczba zaznaczonych pozycji (w nagłówku pierwszej kolumny) jest linkiem, którego kliknięcie
otwiera nowe okno prezentujące sumę zaznaczonych przelewów i/lub paczek z podziałem na rachunki.

Rysunek 91 Podsumowanie wybranych przelewów zagranicznych
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16.1.

TWORZENIE NOWEGO PRZELEWU ZAGRANICZNEGO

16.1.1.
TWORZENIE NOWEGO PRZELEWU ZAGRANICZNEGO – INFORMACJE
PODSTAWOWE
W celu utworzenia nowego przelewu zagranicznego należy wybrać funkcję „Nowy przelew”. Spowoduje to
wyświetlenie się okna z formatką przelewu zagranicznego jak na poniższym rysunku:

Rysunek 92 Okno „Nowy przelew zagraniczny”

Pola formularza należy uzupełnić odpowiednimi danymi:
1. referencje – dowolna nazwa przelewu, maks.16 znaków, pole niewymagalne;
2. lista rozwijana - wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków udostępnionych, pole wymagane;
3. opcja wyboru kontrahenta z listy kontrahentów (z możliwością wyświetlenia listy nazw krótkich wszystkich
kontrahentów lub zaczynających się określoną literą alfabetu) lub opcja wpisania danych innego
kontrahenta;
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4. pole do wyszukiwania kontrahenta – w polu można wpisać fragment lub całość identyfikatora, pola nazwy
i adresu kontrahenta oraz rachunku (bez rozróżnienia wielkości znaków), a następnie przycisnąć przycisk
„Szukaj”. Zostanie odświeżona lista wyboru i pojawią się na niej tylko identyfikatory kontrahentów, w
danych których odnaleziony został szukany ciąg;
5. pełna nazwa kontrahenta (przy wyborze opcji – „Kontrahent z listy” – wypełniana automatycznie), maks. 4
x 35 znaków, pole wymagane;
6. kod SWIFT – w celu realizacji płatności do innego Banku należy wprowadzić kod SWIFT (kod BIC) banku
odbiorcy
a. Jeżeli ma nastąpić realizacja przelewu wewnętrznego walutowego (pomiędzy rachunkami BGK)
należy wybrać przycisk znajdujący się obok formatki na wpisanie kodu SWIFT – „Przelew
wewnątrz BGK”. Spowoduje to automatyczne podstawienie kodu SWIFT BGK do formatki
zlecenia).
b. W przypadku przelewów do USA dopuszczalne jest wpisanie kodu ABA w polu kod SWIFT;
 numer rachunku kontrahenta - numer rachunku odbiorcy, w przypadku realizacji przelewu wewnętrznego
walutowego należy podać numer rachunku w formacie NRB, a pozostałych przypadkach w formacie IBAN
jeśli taki standard obowiązuje w kraju odbiorcy lub obowiązujący w danym kraju format rachunku, pole
wymagane (w przypadku skopiowania numeru rachunku pojawi się komunikat
);
7. kwota przelewu - separatorem jest „kropka”, pole wymagane;
8. waluta przelewu – lista rozwijalna, pole wymagane;
9. rodzaj towaru/usługi – wg nomenklatury statystycznej, pole wymagane;
10. treść przelewu - maks. 4 x 35 znaków, pole wymagane;
11. koszty realizacji polecenia wypłaty – pozwala na wybór opcji rozliczania kosztów przelewu:
a. OUR - wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca (płatnik),
b. BEN - wszystkie koszty pokrywa beneficjent (odbiorca),
c. SHA - koszty banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca(płatnik), koszty banku beneficjenta
(odbiorcy) pokrywa beneficjent (odbiorca);
12. data waluty – oznacza datę, z jaką ma być zrealizowana płatność
Dyspozycje przelewu zagranicznego przekazywane za pomocą systemu BGK24@BIZNES realizowane są
zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku, przy uwzględnieniu godzin granicznych podanych w
odpowiednim Komunikacie Banku, z następującymi terminami realizacji:
a. z datą waluty spot – tj. terminem realizacji rozliczenia w drugim dniu roboczym od dnia przesłania
dyspozycji, po kursie dewiz z dnia jej przesłania, pod warunkiem przesłania dyspozycji do systemu
bankowego przed godziną graniczną,
b. z datą waluty tom/next – tj. terminem realizacji rozliczenia w następnym dniu roboczym po dniu
przesłania dyspozycji, po kursie dewiz z dnia jej realizacji, pod warunkiem przesłania dyspozycji do
systemu bankowego do godziny granicznej,
c. z datą waluty over/night – tj. terminem realizacji rozliczenia w dniu przesłania dyspozycji,
po kursie dewiz z dnia jej przesłania, pod warunkiem przesłania dyspozycji do systemu
bankowego do godziny granicznej.
UWAGA
Po wypełnieniu wszystkich danych formatki przelewu zagranicznego należy nacisnąć przycisk „Zapisz przelew”.
Dzięki temu dane zostaną zapisane do bazy.

16.1.2.

TWORZENIE NOWEGO PRZELEWU WALUTOWEGO WEWNĘTRZNEGO

Z poziomu opcji „Przelew zagraniczny” możliwe jest wykonanie przelewu walutowego wewnętrznego z kursem
standardowym. Natomiast w celu wykonania przelewu wewnętrznego z kursem negocjowanym należy skorzystać
z opcji „Zlecenia otwarte”. Patrz: rozdział 21 niniejszej Instrukcji.
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Przelew walutowy wewnętrzny z kursem standardowym można zdefiniować przy użyciu formularza „Nowe
polecenie wypłaty za granicę”, szczegółowo opisanego w części 16.1.1 niniejszej Instrukcji.
Po wybraniu wskazanej formatki należy nacisnąć przycisk
znajdujący się obok pola
służącego do wpisania kodu SWIFT. Wybranie tej funkcji spowoduje automatyczne wypełnienie pola
przeznaczonego do wprowadzenia kodu SWIFT (BIC) kodem odpowiednim dla BGK (GOSKPLPW), dodatkowo
zablokowany zostanie wybór opcji kosztowej oraz pole „rodzaj towaru usługi”. Pozostałe pola wypełnia się
zgodnie z opisem w części 16.1.1. Formatkę przelewu wewnętrznego z kursem standardowym prezentuje
poniższy rysunek:

Rysunek 93 Okno „Nowy przelew zagraniczny” widok formatki „Przelew wewnątrz BGK”.

Istnieje możliwość rezygnacji z wykonania przelewu walutowego wewnętrznego i powrotu do standardowego
wyglądu formatki polecenia wypłaty, która umożliwia realizację płatności do innego banku – w tym celu należy
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wybrac opcję „Przelew na zewnątrz BGK”, która znajduje się bezpośrednio za polem na wpisanie kodu SWIFT.
Naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do standardowej formatki polecenia wypłaty do innego banku.

16.1.3.

TWORZENIE NOWEGO PRZELEWU ZAGRANICZNEGO – PŁATNOŚĆ EOG

Dla tzw. płatności EOG (PSD) - tzn. płatności wykonywanych w ramach państw EOG – tj. Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) w walucie EUR lub innych walutach
obowiązujących w państwach EOG:
1. koszty realizacji polecenia wypłaty muszą być dzielone, zatem jedyną dostępną dla tego typu przelewów
opcją kosztową jest SHA. System nie zezwala na wybranie opcji OUR lub BEN - po zatwierdzeniu płatności
z niewłaściwą opcją kosztową pojawia się komunikat błędu („Wystąpiły następujące błędy: Pole Koszty i
prowizje pokrywa zawiera niedozwoloną wartość. Dozwolona jest tylko opcja SHA”), na poniższym
rysunku:

Rysunek 94 Okno „Nowy przelew zagraniczny” widok formatki „Przelew wewnątrz BGK”.

2. standardowo realizacja płatności następuje w trybie zwykłym, tj. z datą waluty dla banku tom/next (kwota
przelewu zagranicznego stawiana jest do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny w dniu
roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia przelewu zagranicznego).
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16.2.

WYŚWIETLANIE PRZELEWU ZAGRANICZNEGO

Po naciśnięciu przycisku „Pokaż” w opcji „PRZELEWY” nowy przelew wyświetli się w liście przelewów tak jak na
poniższym rysunku:

Rysunek 95 Fragment opcji „PRZELEWY ZAGRANICZNE

Nowy przelew można:





edytować – kliknij na datę,
podpisać – kliknij na ikonie „dyskietki”,
usunąć - kliknij na datę,
przejrzeć – kliknij na datę lub ikonę dyskietki.
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Po kliknięciu na ikonie „dyskietki” otwiera się ekran przedstawiony na poniższym rysunku:

Rysunek 96 Okno przelewu zagranicznego – z możliwością przeglądu i podpisu

16.3.

AKCEPTOWANIE PRZELEWU ZAGRANICZNEGO

Aby akceptować przelew, do systemu BGK@24BIZNES musi być zalogowany Użytkownik z prawem do podpisu i
musi umieścić w czytniku swoją Kartę identyfikacyjną.
Nowy przelew należy wyświetlić na liście (patrz rozdział „Wyświetlanie nowego przelewu”), następnie zastosować
jedną z dwóch metod akceptacji:
Metoda I
Kliknij na ikonie „dyskietki” i w otwartym oknie naciśnij przycisk „Podpisz”.
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Pojawi się okienko „kod PIN”, w którym należy wpisać PIN do Karty identyfikacyjnej i nacisnąć przycisk „OK”.

Rysunek 97 Okno przelewu zagranicznego – podpis

Po prawidłowym podpisie pojawi się komunikat:

Rysunek 98 Komunikat pojawiający się po wykonaniu podpisu

Należy nacisnąć przycisk „OK”.
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Metoda II
Zaznacz check box przy przelewie, który chcesz zaakceptować, a następnie naciśnij przycisk „akceptuj pojedynczo”
(patrz rysunek poniżej).

Rysunek 99 Fragment opcji „PRZELEWY ZAGRANICZNE” - – akceptowanie przelewów pojedynczych
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Otworzy się okno:

Rysunek 100 Okno przelewu zagranicznego – podpis

Naciśnij przycisk „Podpisz” i postępuj analogicznie jak w metodzie I.
Przelewy można podpisywać zbiorczo używając klawisza „Akceptuj razem” lub tworzyć paczki używając przycisku
„Twórz paczkę” (patrz rozdział 5 i 6).
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16.4.

PRZELEWY ZAGRANICZNE PODPISANE

Przy wypełnianiu „Wniosku o nadanie dostępu do systemu BGK@24BIZNES” Klient wprowadzał zgodnie ze
złożoną w Banku „Kartą wzorów podpisów” obowiązującą w Firmie konfiguracje podpisów.
W systemie istnieją dwie możliwości podpisu:
Możliwość I
- jeden podpis wystarczy aby zlecenie było gotowe do wysłania do Banku. Wtedy po wykonaniu akceptacji
przelewu w opcji „PRZELEWY” ikona „dyskietki” zmienia się na „rączki”.

GOTOWE DO PRZEKAZANIA
Możliwość II
- aby wysłać przelew do Banku potrzebne są dwa podpisy. Wtedy po podpisaniu przez jednego Użytkownika
przelew widoczny jest u niego z ikoną „czerwone piórko”, natomiast u drugiego użytkownika, który jeszcze nie
podpisywał, a ma uprawnienia przelew ma ikonę „zielone piórko”. Po wykonaniu drugiego podpisu ikona zmieni
się na „rączki”.
ZAAKCEPTOWANE (przez jedną osobę i dla niej kolejny podpis jest już niemożliwy),
NIEZAAKCEPTOWANE (przelew do podpisu dla drugiej osoby),
GOTOWE DO PRZEKAZANIA.

Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

79

16.5.

STATUSY PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

W systemie mogą wystąpić następujące statusy przelewów/paczek:
nowe

utworzony i zapisany przelew,

niezaakceptowane brak wymaganej liczby podpisów dla przelewu,

zaakceptowane

przelew został zaakceptowany, przez jedną osobę,

gotowe

przelew gotowy do przekazania do Banku,

przekazane
realizacji

do podpisany przelew został wysłany do Banku,

w realizacji

przelew dotarł do Banku, czeka na realizację,

zrealizowane

przelew został zrealizowany, tzn. środki zostały zdjęte z rachunku,

odrzucone

przelew został odrzucony przez Bank, w logu odrzucenia jest wpisany powód
odrzucenia.

usunięte

przelew został usunięty w systemie BGK@24BIZNES.
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16.6.

PRZEKAZYWANIE PRZELEWU ZAGRANICZNEGO DO REALIZACJI

Aby przekazać przelew do
realizacji
4.2 Wyświetlanie nowego przelewu).

należy

wyświetlić

go

na

liście

(patrz

rozdział

Przelew, który ma być przekazany do Banku musi mieć status „Gotowy do przekazania”.

W systemie istnieją trzy metody przekazywania przelewów:
Metoda I
Kliknij na ikonie z „rączkami” a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Przekaż do realizacji”.
Metoda II
Kliknij na dacie przelewu a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Przekaż do realizacji”.
Metoda III
Zaznacz check box przy przelewie, następnie naciśnij przycisk „Przekaż”.

Rysunek 101 Fragment opcji „PRZELEWY ZAGRANICZNE” – przekazanie do Banku
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16.7.

WYCOFYWANIE AKCEPTU PRZELEWU ZAGRANICZNEGO

Wycofywanie akceptu może być wykonane na przelewach podpisanych, ale nie wysłanych do Banku (ze statusami:
„rączki” lub „piórko”).
Czynność należy wykonać jeśli okaże się, że podpisane przelewy są niepoprawne i wymagają edycji, bowiem nie
można edytować przelewów, które zostały zaakceptowane.
Wycofanie akceptów można wykonać w systemie na trzy sposoby:
Metoda I
Kliknij na ikonie z „rączkami” a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Wycofaj akcept”.
Metoda II
Kliknij na dacie przelewu a następnie w otwartym oknie naciśnij przycisk „Wycofaj akcept”.
Metoda III
Zaznacz check box przy przelewie, następnie naciśnij przycisk „Wycofaj”.

Rysunek 102 Fragment opcji „PRZELEWY ZAGRANICZNE” – wycofanie akceptów

Po wycofaniu akceptu przelew traci wszystkie podpisy i ponownie ma status „dyskietki”.

Rysunek 103 Komunikat pojawiający się po wycofaniu akceptów
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16.8.

SZABLONY PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

System BGK@24BIZNES umożliwia tworzenie tzn. szablonów przelewów. Szablony są to wypełnione, gotowe do
użycia przelewy. Stosuje się je przy cyklicznych płatnościach.
Szablony przypisane są do Użytkownika tzn. tylko ten kto je utworzy może z nich korzystać.
Aby utworzyć szablon trzeba wypełnić przelew, a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz”.

Rysunek 104 Okno przelewu – zapisanie szablonu przelewu

Pojawi się okno monitu, w którym należy podać nazwę szablonu.

Rysunek 105 Okno nazwy szablonu

Aby w przyszłości skorzystać z szablonu kliknij na link „Nowy przelew”, i z listy rozwijanej wybierz nazwę
wprowadzonego szablonu. Dane w okienku nowego przelewu ściągną się automatycznie.
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Nowo wprowadzony przelew można będzie edytować.
17.

LOKATY

Opcja „LOKATY” służy do obsługi lokat standardowych.
Wybranie tej opcji daje Użytkownikowi możliwość:






tworzenia nowej lokaty – standardowej, w złotych,
przeglądania listy lokat – lokat założonych przez system BGK@24BIZNES i założonych w Banku.
zrywania lokaty - lokat założonych przez system BGK@24BIZNES i założonych w Banku.
wyświetlenia i wydruku raportów z lokat,
przeglądanie tabeli oprocentowania lokat terminowych – standardowych.

Rysunek 106 Opcja lokaty

17.1.

TWORZENIE NOWEJ LOKATY

Aby utworzyć nową lokatę kliknij na link „Nowa lokata”. Otworzy się okno:

Rysunek 107 Formatka tworzenia nowej lokaty

Formatka lokaty zawiera następujące pola:
 Referencje własne Klienta, maks.16 znaków, pole niewymagalne.
 Wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika
(numer rachunku w formacie NRB), pole wymagane. Należy pamiętać, że lokata może być założona tylko z
rachunków złotowych.
 Kwota lokaty, pole wymagane.
 Wybór rodzaju oprocentowania (stałe, zmienne), pole wymagane.
 Wybór typu lokaty spośród typów dostępnych dla wybranego rodzaju oprocentowania, (lista rozwijana).
Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

84

 Wybór sposobu zadysponowania lokatą po terminie jej zapadalności, pole wymagane, (lista rozwijana).
 Rachunek do uznania środkami z lokaty, wymagany w zależności od wybranego sposobu zadysponowania.
Wypełnij dane dotyczące lokaty a następnie naciśnij przycisk „Zapisz lokatę”.
System BGK@24BIZNES przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności
minimalną kwotę lokaty.
17.2.

PRZEGLĄDANIE LISTY LOKAT

Lokaty są wyświetlane osobno, jako lokaty bieżące, zakończone oraz archiwalne (po przepisaniu do archiwum).
Informacje o lokacie są wyświetlane w następujących kolumnach:







ikona statusu lokaty,
referencje własne Klienta,
data otwarcia lokaty,
data zakończenia lokaty (termin zapadalności),
kwota lokaty,
typ lokaty,

Lista lokat może być ograniczana (filtrowana) przez wybranie statusu lokat.
Statusy lokat:
nowe

utworzona i zapisana lokata,

niezaakceptowane

brak wymaganej liczby podpisów dla lokaty,

zaakceptowane

lokata została zaakceptowana

gotowe

lokata gotowa do przekazania do Banku,

przekazane
realizacji

do podpisana lokata została wysłana do Banku,

w realizacji

lokata dotarła do Banku, czeka na realizację,

zrealizowane

lokata została zrealizowana,

zakończone
zlecenie

lokata została zakończona,

odrzucone

lokata została odrzucona przez Bank, w logu odrzucenia jest wpisany
powód odrzucenia.

usunięte

lokata została usunięta w systemie BGK@24BIZNES.

zrywane

lokata w trakcie zrywania.
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Układ listy lokat może być zmieniany wg następujących porządków (z możliwością jego odwrócenia):







wg kolejności (w kolejności dodawania nowych lokat)
wg statusu (grupowane statusami przy wyświetlaniu wszystkich)
wg referencji (referencji własnych Klienta ),
wg kwoty,
wg daty otwarcia,
wg daty zakończenia.

Ustawienia związane z wyświetlaniem listy lokat są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno (ściślej – dla
każdej przeglądarki) poprzez mechanizm trwałego cookie przeglądarki.

Rysunek 108 Lista lokat

17.3.

AKCEPTOWANIE LOKATY

Po zaakceptowaniu lokaty z użyciem Karty identyfikacyjnej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i
integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów na dyspozycji
utworzenia lokaty dla danego Klienta i decyduje czy dyspozycja może zmienić status na „gotową do przekazania”
do Banku.

Rysunek 109 Akceptowanie lokaty
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17.4.

ZRYWANIE LOKATY

Akceptowanie zerwania lokaty odbywa się w sposób analogiczny do zakładania lokaty (wymagany jest podpis i
przekazanie do realizacji), z tym że przed pierwszym akceptem konieczne jest wskazanie rachunku dla środków z
zerwanej lokaty.

Rysunek 110 Wybór lokaty do zerwania

Rysunek 111 Zrywanie lokaty

17.5.

PRZEGLĄDANIE ARCHIWUM LOKAT

Do archiwum przenoszone są lokaty zakończone, odrzucone przez Bank lub usunięte przez Klienta przed
zaakceptowaniem.

Rys. 95. Ustalenie kryteriów wyświetlania lokat z archiwum

Rysunek 112 Lista lokat

Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

88

17.6.

WYŚWIETLENIE I WYDRUK RAPORTÓW Z LOKAT ZAŁOŻONY W BGK@24BIZNES

Raport lokat jest listą o kolumnach analogicznych do listy lokat wraz z podsumowaniem kwot. Lista ta ma
możliwość filtrowania i porządkowania analogicznego do listy lokat. Dodatkowo może być ograniczona przez
podanie daty początkowej lub/i daty końcowej lokaty.
18.

INWESTYCJE

Opcja „INWESTYCJE” umożliwia podgląd inwestycji kapitałowych Klienta (lokaty negocjowane, transakcje na
papierach wartościowych).
Po wejściu w tę opcję na ekranie wyświetla się możliwość wyboru podglądu stanu transakcji bieżących lub historii
transakcji.

Rysunek 113 Opcja „INWESTYCJE”

18.1.

STAN BIEŻĄCY INWESTYCJI

Aby przejrzeć stan bieżący inwestycji kapitałowych należy z menu głównego wybrać opcję „INWESTYCJE”, a
następnie opcję „Stan bieżący”.
Na liście bieżących inwestycji kapitałowych wyświetlone są posiadane przez Klienta papiery wartościowe oraz
aktywne depozyty .

Lista zawiera następujące kolumny:






nazwę portfela,
typ inwestycji (bony/obligacje, depozyt),
opis (nazwa produktu, opis i kod ISIN dla bonów/obligacji lub opis depozytu -okres, stopa),
nominał,
waluta.

Rysunek 114 Ekran „Stan bieżący”
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Dla depozytów, treść pola w kolumnie „Typ” stanowi link służący do wyświetlenia szczegółów inwestycji w nowym
oknie.

Rysunek 115 Ekran „Szczegółowe dane o depozycie”

Dla bonów i obligacji przedstawiana jest aktualna wartość portfela danego typu papierów wartościowych.
Szczegóły transakcji składających się na ten portfel można znaleźć w opcji „Historia transakcji”.
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18.2.

HISTORIA TRANSAKCJI

Aby przejrzeć historię transakcji związanych z inwestycjami kapitałowymi należy wybrać opcję „INWESTYCJE” a
następnie opcję „Historia transakcji”. Wyświetlona zostanie strona z obsługą listy transakcji kapitałowych.

Rysunek 116 Fragment ekranu „Inwestycje (historia transakcji)”

W celu wyświetlenia listy należy wybrać kryteria jej wyświetlania, a następnie nacisnąć przycisk ‘Pokaż”.
Dostępne są następujące opcje filtrowania listy:
 portfel – lista rozwijana – wszystkie portfele oraz każdy z portfeli z osobna,
 typ transakcji – z listy rozwijanej można wybrać:
o wszystkie,
o tylko bony/obligacje,
 sprzedaż bonów/obligacji,
 kupno bonów/obligacji,
 transfer bonów/obligacji,
 zablokowanie bonów/obligacji,
o tylko depozyty,
 depozyty bieżące,
 depozyty zakończone.
Użytkownik może ograniczyć zakres wyświetlanych danych poprzez zaznaczenie filtrowania wg:
 daty transakcji,
 daty waluty,
 daty zapadalności.
Wymagane jest wtedy wypełnienie pola daty początkowej i końcowej transakcji, waluty lub zapadalności (format
daty RRRR-MM-DD).
Układ listy transakcji może być zmieniany według następujących porządków (z możliwością jego odwrócenia):
 wg daty transakcji,
 wg typu transakcji,
 wg kwoty.
Lista transakcji jest wyświetlana z podziałem na strony, z możliwością określenia liczby transakcji na stronie.
Po wybraniu kryteriów wyświetlania i naciśnięciu przyciski „Pokaż” pojawi się lista transakcji kapitałowych.
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Rysunek 117 Fragment ekranu „Inwestycje (historia transakcji)”

Lista transakcji zawiera następujące kolumny:












identyfikator,
numer referencyjny transakcji,
data transakcji,
data waluty,
data zapadalności (data wykupu dla kupna bonów, brak wartości dla sprzedaży bonów),
typ transakcji (bon, obligacja, depozyt),
rodzaj (dla bonów i obligacji – kupno ,sprzedaż, blokada, transfer , dla lokat brak wartości),
status,
nominał,
wartość transakcji,
opis.

Lista transakcji jest wyświetlana stronami z możliwością nawigacji za pomocą przycisków (analogicznie do
przelewów).
Treść pola w kolumnie typu transakcji stanowi link służący do wyświetlenie szczegółów transakcji w nowym
okienku.
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18.3.

PRZEGLĄD BONÓW LUB OBLIGACJI

Aby przejrzeć szczegółowe dane o bonach lub obligacjach należy wejść w opcję „Historia transakcji” i wyświetlić
listę transakcji kapitałowych a następnie wybrać pozycję związaną z bonem skarbowym/obligacją i kliknąć w polu
„Typ”.
Otworzy się nowe okno w którym wyświetlone będą następujące dane:

Rysunek 118 Ekran „Szczegółowe dane o obligacji”

Okno „Szczegółowe dane o obligacji” zawiera następujące pola:



















identyfikator,
numer referencyjny transakcji,
identyfikator transakcji powiązanej ( jeśli są transakcje powiązane),
nazwa portfela,
typ – bony/obligacje/depozyt udzielony,
rodzaj – kupno/sprzedaż /blokada/transfer,
data transakcji,
data waluty,
data zapadalności (pole nie wypełnia się przy transakcji sprzedaży),
wartość (cena zakupu dla bonów/obligacji lub nominał dla depozytów udzielonych),
cena,
ilość,
premia/dyskonto,
wartość nominalna,
wynik z transakcji (tylko dla transakcji sprzedaży bonów/obligacji),
prowizja,
nazwa produktu,
kod ISIN produktu,
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W oknie wyświetlane są ponadto informacje o przepływach od transakcji klientowskiej z podaniem:






daty zdarzenia,
kodu zdarzenia transakcji,
kwoty i waluty płatności,
czy płatność została zrealizowana,
rachunku klienta.
18.4.

PRZEGLĄD DEPOZYTÓW

Aby przejrzeć szczegółowe dane o depozytach należy w opcji „Stan bieżący” lub „Historia transakcji” wybrać
pozycję związaną z depozytem a następnie kliknąć w polu „Typ”.
Otworzy się nowe okno, w którym wyświetlone będą następujące dane:

Rysunek 119 Ekran „Szczegółowe dane o depozycie”.

Okno „Szczegółowe dane o depozycie” zawiera następujące pola:















identyfikator,
numer referencyjny transakcji,
nazwa portfela,
numer rachunku z którego pochodzą środki,
numer rachunku na który wpłyną środki po zakończeniu depozytu,
numer rachunku na który wpłyną odsetki po zakończeniu depozytu,
data transakcji,
data waluty,
data zapadalności,
nominał,
waluta,
stopa,
odsetki należne przy transakcji na koniec okresu,
status depozytu (aktywny/zakończony).
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18.5.

UDOSTĘPNIENIE OPCJI „INWESTYCJE”

Rysunek 120 Opcja „Uprawnienia użytkowników”
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19.

KONTRAHENCI

Wybranie z menu tej opcji pozwoli użytkownikowi na:
 dodawanie, edycję i usuwanie danych kontrahenta,
 przeglądanie kontrahentów Klienta,
 wczytanie (import) listy kontrahentów.
19.1.

DODAWANIE, EDYCJA I USUWANIE DANYCH KONTRAHENTA

Aby dodać kontrahenta wybierz zakładkę „KONTRAHENCI”, a następnie opcję „nowy kontrahent”.
Formatka kontrahenta przelewu zawiera następujące pola:
 nazwa skrócona kontrahenta (identyfikator), maks. 20 znaków, pole wymagane,
 pełna nazwa kontrahenta, maks. 4 x 35 znaków, pola wymagane,
 numer rachunku kontrahenta w formacie NRB, maks. 34 znaki, pole wymagane (w przypadku skopiowania
numeru rachunku pojawi się komunikat
System BGK@24BIZNES przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności
poprawność numeru rachunku kontrahenta z formatem NRB oraz czy podana nazwa skrócona nie występuje już w
bazie kontrahentów.
Dane kontrahenta można edytować po naciśnięciu na link „Identyfikator” na liście kontrahentów. Otworzy się
okno z danymi. Można je zmienić i zapisać lub usunąć.
Usunięcie kontrahenta nie ma wpływu na już stworzone przelewy, w których dany kontrahent został użyty.

Rysunek 121 Modyfikacja danych kontrahenta

19.2.

PRZEGLĄDANIE KONTRAHENTÓW KLIENTA

Przeglądanie kontrahentów Klienta możliwe jest w formie listy zawierającej następujące kolumny:
 nazwa skrócona (identyfikator),
 pierwszy wiersz nazwy kontrahenta,
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 numer rachunku kontrahenta.
Może być wyświetlona lista wszystkich kontrahentów lub tylko zaczynających się na wybraną literę.

Rysunek 122 Przeglądanie listy kontrahentów

19.3.

WCZYTANIE (IMPORT) LISTY KONTRAHENTÓW

Obsługiwane są następujące formaty:
 XML o określonej, stałej strukturze,
 konfigurowalny format liniowy (tekstowy),
 VideoTEL.

Szczegółowy opis importu listy kontrahentów został opisany w dokumentacji dotyczącej importu i eksportu
danych w BGK@24BIZNES.
W momencie wczytywania danych jest możliwość wybrania jednego z trybów aktualizacji danych:
 dodawanie tylko nowych kontrahentów,
 aktualizacja już istniejących,
 skasowanie poprzednich i dodatnie wszystkich kontrahentów z importowanych danych.

Rysunek 123 Import listy kontrahentów
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20.

PODGLĄD RACHUNKÓW KREDYTOWYCH

Po wejściu w opcję „Kredyty” wyświetlona zostanie lista rachunków kredytowych w formie tabeli prezentującej
następujące dane:
a) Numer rachunku – numer rachunku kredytowego będący odnośnikiem do szczegółów umowy kredytowej
b) Nazwa produktu
c) Waluta
d) Saldo kredytu

Rysunek 124 Lista rachunków kredytowych

W szczegółach umowy kredytowej prezentowana będzie tabela z następującymi danymi z wartościami
kwotowymi pobranymi z systemu bankowego:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Numer umowy
Numer rachunku
Nazwa produktu
Nazwa klienta
Waluta kredytu
Oprocentowanie kredytu
Data zapadalności kredytu
Saldo zobowiązań kredytowych – będące sumą kwot kapitału wymagalnego (KN), ), bieżących odsetek od
kapitału wymagalnego, odsetek wymagalnych, kapitału niewymagalnego (KN), odsetek bieżących od
kapitału niewymagalnego i odsetek niewymagalnych
Zaległy kapitał
Bieżące odsetki od kapitału zaległego
Zaległe odsetki
Zaległe prowizje
Kwota do zapłaty na dzień bieżący - przed datą następnej raty – suma kwot zaległości, w dacie raty –
suma kwot zaległości i raty
Data najbliższej raty kapitału
Data najbliższej raty odsetek
Przycisk „Drukuj szczegóły” – z możliwością wydrukowania szczegółów kredytu
Przycisk „Harmonogram spłat kredytu”
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Rysunek 125 Szczegóły umowy kredytowej

Po naciśnięciu przycisku „Harmonogram spłat kredytu” wyświetlone zostanie:
a) harmonogram spłat kredytu w tabeli zawierającej dane:
 Data spłaty kapitału
 Kwota raty kapitału
 Data spłaty odsetek
 Kwota raty odsetek
b) przycisk „Drukuj harmonogram” – z możliwością podglądu i wydrukowania harmonogramu kredytu

Rysunek 126 Harmonogram spłat kredytu
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21.

ZLECENIA OTWARTE

Opcja „ZLECENIA OTWARTE” służy do tworzenia korespondencji do Banku, wykonywania przelewów walutowych
wewnętrznych z kursem negocjowanym, definiowania nowej wypłaty gotówkowej w walucie obcej ( u pośrednika
kasowego), anulowania wypłaty gotówkowej oraz zlecania dyspozycji dodatkowej konsolidacji na żądanie.

Rysunek 127 Podstawowe okno zleceń otwartych

W górnej części ekranu znajdują się linki przedstawione. Po kliknięciu na wybranym linku otworzy się nowe okno
zawierające wskazaną funkcję np. formatkę nowego zlecenia otwartego lub formatkę do zdefiniowania nowego
przelewu wewnętrznego – negocjowanego.

Rysunek 128 Fragment opcji „ZLECENIA OTWARTE”- dostępne linki

Bezpośrednio pod linkami znajdują się dwie listy rozwijane:
 Lista zleceń otwartych –filtr służący do wyszukiwania zleceń o określonym statusie (parz rozdział „Statusy
zleceń”).
 Lista rozwijana służąca do sortowania zleceń otwartych wg kolejności lub statusu.

Zawsze po wybraniu z listy rozwijanej danego filtru należy wybrać przycisk „Pokaż”. Bez naciśnięcia przycisku
„Pokaż” filtr nie zadziała.

Rysunek 129 Fragment opcji „ZLECENIA OTWARTE”- filtr listy zleceń otwartych
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21.1.

TWORZENIE NOWEGO ZLECENIA OTWARTEGO

Aby utworzyć zlecenie otwarte należy kliknąć na link „Nowe zlecenie”. Otworzy się okno:

Rysunek 130 Okno nowego zlecenia otwartego

Formatka nowego zlecenia zawiera następujące pola:
 opis zlecenia – tytuł zlecenia,
 treść zlecenia.

W tej opcji można przesyłać do Banku korespondencję dotyczącą obsługi BGK@24BIZNES np. z prośbą o zmianę
limitów operacji.
Po wprowadzeniu treści zlecenia otwartego należy nacisnąć przycisk „Zapisz zlecenie”.

Help Desk BGK tel. +48 22 599 88 88, BGK Linia: 0 801 598 888, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

102

21.1.1.
TWORZENIE NOWEGO ZLECENIA OTWARTEGO – PRZELEW WALUTOWY
WEWNĘTRZNY NEGOCJOWANY
W celu utworzenia nowego zlecenia otwartego – typu „ Przelew walutowy wewnętrzny negocjowany” należy
nacisnąć przycisk „Nowy Przelew walutowy wewnętrzny - negocjowany” znajdującego się w opcji „Zlecenia
otwarte”. Nastąpi wyświetlenie formatki jak na poniższym rysunku:

Rysunek 131 Okno nowego zlecenia otwartego – typu „Przelew walutowy wewnętrzny – negocjowany”

Formularz należy uzupełnić odpowiednimi danymi płatności:
1. referencje – dowolna nazwa przelewu, maks.16 znaków, pole niewymagalne,
2. rachunek do obciążenia - lista rozwijana zawierająca wszystkie rachunki (PLN oraz walutowe) do których
dany użytkownik ma dostęp , służy do wskazania numeru rachunku, z którego realizowany będzie
przelew, pole wymagane;
3. nazwa i adres beneficjenta – max. 4 x 35 znaków, pole wymagane;
4. rachunek beneficjenta – pole służące do wprowadzenia numer rachunku w BGK (w formacie NRB), na
który zrealizowany ma być przelew. System weryfikuje czy dany rachunek jest rachunkiem wewnętrznym
Banku. Pole wymagane. W przypadku gdy wprowadzony numer rachunku nie jest rachunkiem
wewnętrznym Banku, system wyświetla stosowny komunikat błędu informujący użytkownika że wskazany
rachunek nie jest rachunkiem wewnętrznym Banku. Patrz rysunek poniżej.
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Rysunek 132 Okno nowego zlecenia otwartego – typu „Przelew walutowy wewnętrzny – negocjowany” ”– komunikat błędu

5. tytuł - pole umożliwiające wprowadzenie opisu operacji, będzie istniała możliwość wpisania do 256
znaków, pole opcjonalne;
6. kwota - pole w które będzie istniała możliwość wpisania kwoty przelewu, pole wymagane;
7. waluta operacji - lista wyboru waluty przelewu składająca się z walut, w których BGK prowadzi rachunku;
8. data – pole umożliwiające wprowadzenie daty realizacji przelewu, data musi być wprowadzona w
formacie yyyy-mm-dd.; pole wymagane
9. kurs negocjowany – pole dwuczłonowe na wprowadzenie wynegocjowanego kursu, pola wymagane, np.
EUR/PLN = 4,1255:
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a) w pierwszej części pola należy wprowadzić waluty, którego dotyczy kurs, np. EUR/PLN

Rysunek 133 Okno nowego zlecenia otwartego – typu „Przelew walutowy wewnętrzny – negocjowany” ”
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b) w drugiej części pola należy wprowadzić wynegocjowany kurs w formacie x.xxxx; np. 1.2345.

Rysunek 134 Okno nowego zlecenia otwartego – typu „Przelew walutowy wewnętrzny – negocjowany” ”

UWAGA
Po wypełnieniu danych przelewu należy nacisnąć przycisk „Zapisz zlecenie”. Bez użycia tego przycisku dane nie
zostaną zapisane do bazy.

Przelew wewnętrzny walutowy jest rodzajem zlecenia otwartego i wszystkie pozostałe funkcje, dotyczące zleceń
otwartych opisane w kolejnych punktach (edycja, akceptowanie, raporty itd.) dotyczą również „Przelewów
wewnętrznych walutowych – negocjowanych”.
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21.1.2.

DYSPOZYCJA DODATKOWEJ KONSOLIDACJI NA ŻĄDANIE

Zlecenie dyspozycji dodatkowej konsolidacji na żądanie jest możliwe w bankowości elektronicznej wyłącznie
za pośrednictwem opcji „ Zlecenia otwarte”. W celu utworzenia zlecenia należy w menu głównym wybrać opcję
„Zlecenia otwarte”, a następnie przycisk „Nowe zlecenie”, zgodnie z opisem w części 21.1.
Formularz należy uzupełnić zgodnie z zasadami składania dyspozycji konsolidacji sald na żądanie:



LP.

w sekcji „Opis” należy wpisać kod zlecenia „KONSOLIDACJA NA ŻĄDANIE”.
w sekcji „Treść zlecenia” należy według poniższej struktury wypełnić poszczególne wiersze wpisując poniższe
informacje:
POLE

OPIS POLA

DŁUGOŚĆ POLA PRZYKŁAD

1.

NRBBGK=

Numer rachunku
konsolidującego

26

NRBBGK= 26 1130 1017 0020 0467 8340 0230

2.

Data=

Data realizacji
dodatkowej konsolidacji
na żądanie (format
RRRR-MM-DD)

15

Data=2013-12-08

3.

Godzina=

Godzina realizacji
dodatkowej konsolidacji
na żądanie (format
GG:MM)

3

Godzina=10:00

Przykładowy ekran wypełnionej dyspozycji wypłaty gotówkowej walucie obcej w opcji głównej „Zlecenia otwarte”
przedstawia Rysunek 135 Przykładowy ekran wypełnionej dyspozycji dodatkowej konsolidacji na żądanie:

Rysunek 135 Przykładowy ekran wypełnionej dyspozycji dodatkowej konsolidacji na żądanie

W celu przesłania zlecenia do Banku należy wybrać przycisk „Zapisz zlecenie”, który znajduje się na dole okna
zlecenia otwartego, poniżej sekcji „ Treść zlecenia”.
Czynności związane z edycją, akceptowaniem, przekazywaniem do realizacji oraz wyświetlaniem zlecenia
otwartego opisane są w częściach 21.2-21.6.
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21.2.

EDYCJA ZLECEŃ OTWARTYCH

W celu edycji zlecenia otwartego należy kliknąć na dacie i w otwartym oknie edytować daną treść. Edycja jest
możliwa wyłącznie dla zleceń otwartych posiadających status „nowy”.
21.3.

AKCEPTOWANIE NOWEGO ZLECENIA I PRZEKAZANIE DO REALIZACJI

Aby akceptować nowe zlecenie otwarte do systemu BGK@24BIZNES musi być zalogowany Użytkownik z prawem
do podpisu i musi umieścić w czytniku swoją Kartę identyfikacyjną.
Po zaakceptowaniu zlecenia z użyciem Karty identyfikacyjnej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu
i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla dyspozycji
złożenia nowego zlecenia otwartego dla danego klienta i decyduje czy dyspozycja może zmienić status na
„gotowa” do przekazania do banku.

Rysunek 136 Okno nowego zlecenia otwartego

Zlecenia otwarte gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do
realizacji poprzez naciśnięcie w ikonę statusu gotowe oraz wybranie przycisku [Przekaż do realizacji] dostępnego
dla formatki ze szczegółami wybranego zlecenia otwartego.
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21.4.

STATUSY ZLECEŃ OTWARTYCH

Rysunek 137 Wykaz statusów zleceń otwartych

21.5.

PRZEGLĄDANIE ARCHIWUM ZLECEŃ OTWARTYCH

Do archiwum przenoszone są zlecenia otwarte zrealizowane lub odrzucone przez Bank.

Rysunek 138 Ustalenie kryteriów wyświetlania zleceń otwartych z archiwum

Rysunek 139 Lista zleceń otwartych z archiwum

21.6.

WYŚWIETLENIE I WYDRUK RAPORTÓW ZE ZLECEŃ OTWARTYCH

Raport zleceń otwartych jest listą o kolumnach analogicznych do listy zleceń otwartych. Lista ta ma możliwość
filtrowania i porządkowania wg kolejności wysłania i statusu. Dodatkowo może być ograniczona przez podanie
daty początkowej lub/i daty końcowej zleceń.
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22.

TABELE

Wybranie tej opcji umożliwia użytkownikowi:
 przeglądanie tabeli z numerami rozliczeniowymi banków,
 przeglądanie tabeli z numerami rachunków urzędów skarbowych.
22.1.

PRZEGLĄDANIE TABELI Z NUMERAMI ROZLICZENIOWYMI BANKÓW

Lista banków jest wyświetlana z podziałem na strony (20 rekordów na stronie).
Lista umożliwia przechodzenie do poszczególnych stron za pomocą odpowiednich przycisków.
Każdy bank na stronie jest wyświetlony w następujących kolumnach:
 numer rozliczeniowy banku,
 nazwa banku,
 adres banku.
Lista posiada możliwość wyszukiwania banków zawierających w numerze rachunku, nazwie lub adresie określony
ciąg znaków. Po wpisaniu w pole tekstowe szukanego ciągu znaków i zaakceptowaniu wyboru klawiszem Enter
wyświetlona zostaje lista ograniczona do wyników wyszukiwania wśród wszystkich rekordów.
W celu wyświetlenia informacji o wszystkich bankach pole selekcji należy pozostawić puste.

Rysunek 140 Lista banków krajowych

22.2.

PRZEGLĄDANIE TABELI Z NUMERAMI RACHUNKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

Lista rachunków urzędów skarbowych jest wyświetlana z podziałem na strony (14 rekordów na stronie). Listę
można przewijać za pomocą przycisków.
Każdy rekord na stronie jest wyświetlany w następujących kolumnach:





numer rachunku,
typ rachunku – wg nomenklatury Ministerstwa Finansów - rozpoznawany automatycznie,
nazwa urzędu,
adres urzędu.

Lista ma możliwość wyszukiwania urzędów skarbowych zawierających w numerze rachunku, nazwie lub adresie
określony ciągu znaków.

Po wpisaniu w pole tekstowe szukanego ciągu znaków i zaakceptowaniu wyboru klawiszem Enter wyświetlona
zostaje lista ograniczona do wyników wyszukiwania wśród wszystkich rekordów.
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Rysunek 141 Lista rachunków urzędów skarbowych

23.

HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU

Wersja
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Data
02.03.2015
11.06.2015
15.12.2015
11.01.2016
22.07.2016
18.08.2016
03.03.2017

Treść/Zmiana
Aktualna wersja dokumentu
Aktualizacja wersji dokumentu
Aktualizacja wersji dokumentu
Aktualizacja wersji dokumentu
Aktualizacja wersji dokumentu
Aktualizacja wersji dokumentu
Aktualizacja wersji dokumentu
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