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Rozdzia³ A – Rozpoczêcie pracy z systemem

System bankowoœci internetowej Banku Pocztowego jest nowoczesnym systemem,
który umo¿liwia zarz¹dzanie rachunkami oraz innymi produktami Banku Pocztowego
SA. Stanowi wspóln¹ platformê dla Klientów detalicznych i instytucjonalnych,
umo¿liwiaj¹c¹ jednemu u¿ytkownikowi pracê w kilku kontekstach na rzecz kilku
klientów.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne na temat wymagañ technicznych, logowania
i korzystania z systemu.
A.1. Zasady bezpieczeñstwa
Przed rozpoczêciem pracy w systemie nale¿y zapoznaæ siê z podstawowymi zasadami
bezpieczeñstwa.
Bezpieczeñstwo komputera
Komputer powinien byæ zabezpieczony zgodnie z zaleceniami producenta systemu,
posiadaæ zainstalowany program antywirusowy z aktualnymi bazami wirusów. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿eby system i przegl¹darka by³y aktualizowane na bie¿¹co. Ze szczególn¹
rezerw¹ nale¿y podchodziæ do komputerów publicznych, dostêpnych na przyk³ad
w kafejkach internetowych.
Adres strony
Na stronê bankowoœci internetowej wchodzi siê wpisuj¹c pe³ny jej adres lub korzystaj¹c
z ³¹cza do serwisu umieszczonego na stronach Banku. Nie nale¿y korzystaæ
z odnoœników w wiadomoœciach pocztowych, b¹dŸ na innych stronach.
Protokó³ SSL
Nale¿y sprawdziæ, czy po³¹czenie nawi¹zane pomiêdzy komputerem, a serwerem
Banku jest szyfrowane. W takiej sytuacji adres rozpoczyna siê od https://. Ikona
zamkniêtej k³ódki jest graficznym potwierdzeniem po³¹czenia szyfrowanego.
Przyk³adowe poprawne widoki pola adresu w przegl¹darkach internetowych:

Udostêpnianie certyfikatów i hase³
Nigdy nie nale¿y udostêpniaæ has³a dostêpu, pliku z certyfikatem ani telefonu, którego
numer jest zapisany w systemie banku jako numer telefonu do autoryzacji zleceñ
kodami SMS.
Daty logowania
Po zalogowaniu do systemu w opcji „Dane u¿ytkownika” w ustawieniach systemowych
wyœwietlane s¹ daty ostatniego logowania, zarówno udanego jak i nieudanego,
umo¿liwiaj¹c weryfikacjê aktywnoœci u¿ytkownika.
Wylogowanie siê z serwisu
Po zakoñczeniu korzystania z serwisu bankowoœci internetowej, zawsze nale¿y siê
wylogowaæ u¿ywaj¹c do tego celu „WYLOGUJ” który znajduje siê w górnej prawej
stronie strony. Zamkniêcie strony bez wylogowania nara¿a na niebezpieczeñstwo
w³amania do systemu bankowoœci internetowej. Prawid³owe wylogowanie z systemu
jest potwierdzone komunikatem.
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Rozdzia³ A – Rozpoczêcie pracy z systemem

A.2. Do obs³ugi serwisu transakcyjnego nale¿y mieæ zainstalowany system operacyjny
w podanych poni¿ej wersjach i wszystkich kolejnych wersjach lub liniach biznesowych
tych systemów:
Windows XP Sp3
WindowsVista
Windows 7
Mac OS 5.x
RedHat v xxx
A.3. Obs³ugiwane przegl¹darki
Serwis transakcyjny jest obs³ugiwany przez przegl¹darki w podanych poni¿ej wersjach i
wszystkich nastêpnych wersjach tych przegl¹darek:
Internet Explorer w wersji 6.x z SP 1,
Mozilla Firefox w wersji 3.x,
Chrome w wersji 10.x,
Opera w wersji 10.x,
Safari w wersji 4.x,
Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przegl¹darek
A.4. Instalacja oprogramowania Java
Do prawid³owego dzia³ania systemu niezbêdne jest zainstalowanie aktualnej wersji
oprogramowania Java w przegl¹darce, w której uruchamiany jest system bankowoœci
internetowej. Aby sprawdziæ, czy Java jest zainstalowana lub aktualna nale¿y:
uruchomiæ przegl¹darkê, pod któr¹ bêdzie uruchamiana bankowoœæ
internetowa
wejœæ na stronê producenta: http://java.com/pl/download/testjava.jsp
klikn¹æ na link:„sprawdŸ aktualnie zainstalowan¹ wersjê oprogramowania Java”
jeœli zostanie wykryta stara wersja lub jej brak, nale¿y zainstalowaæ
oprogramowanie Java
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Gdy u¿ytkownik ju¿ posiada aktualn¹ wersje Javy, mo¿na rozpocz¹æ korzystanie
z systemu

A.5. Pierwsze logowanie do systemu
Pierwsze logowanie do serwisu bêdzie odbywa³o siê w kilku krokach.
1.
Najpierw u¿ytkownik bêdzie proszony o podanie:
unikalnego Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK), który nadaje Bank
oraz has³o sta³e
dla nowych klientów has³o jednorazowe przekazane przez Bank

Je¿eli u¿ytkownik poda b³êdne has³o lub identyfikator, to system wyœwietli komunikat o
b³êdzie i nie nast¹pi zalogowanie do serwisu transakcyjnego. Podanie trzy razy
b³êdnego has³a bêdzie powodowa³o blokadê u¿ytkownika.
INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
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2.
W kolejnym kroku dla dotychczasowego Klienta, który zosta³ przeniesiony do
nowego serwisu transakcyjnego, poka¿¹ siê zapisy regulaminowe z mo¿liwoœci¹
akceptacji przez u¿ytkownika.

Bez ich akceptacji u¿ytkownik nie bêdzie móg³ rozpocz¹æ pracy w serwisie
transakcyjnym.
3.
Nastêpnie system wymusi zmianê dotychczasowego has³a. Has³o musi
sk³adaæ siê z co najmniej 8 znaków i zawieraæ znaki z co najmniej trzech grup:
ma³e litery, du¿e litery, cyfry, znaki specjalne (!, @, #, $, ^, &, *, ?, <, >).
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4.

Ostatnim krokiem bêdzie wybór metody autoryzacji zleceñ

U¿ytkowników, którzy nie maj¹ wybranej jeszcze ¿adnej metody autoryzacji lub
maj¹„zdrapki”udostêpniona bêdzie jedynie mo¿liwoœæ wybrania „kodów SMS”
U¿ytkownikom maj¹cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie
przy tej metodzie, ale z mo¿liwoœci¹ przejœcia na „kody SMS”.
Przy wyborze „kodów SMS” system wyœwietli numer telefonu zdefiniowany w Banku.
U¿ytkownik bêdzie móg³ równie¿ podaæ dowolny inny numer telefonu. Taka operacja
bêdzie musia³a zostaæ potwierdzona obecnie u¿ytkowan¹ metod¹ autoryzacji,
a nastêpnie potwierdzona kodem SMS wys³anym na nowo podany numer telefonu.
Do pracy z systemem konieczne jest wybranie metody autoryzacji, w przeciwnym razie
dostêp do bankowoœci internetowej nie bêdzie mo¿liwy.
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5.
Po poprawnym wykonaniu powy¿szych kroków nast¹pi zalogowanie do
systemu, wyœwietlony zostanie ekran „Wykonaj operacjê”. Mo¿na rozpocz¹æ pracê
w bankowoœci internetowej.

A.5. Kolejne logowanie
Podczas kolejnego logowanie do systemu u¿ytkownik bêdzie proszony o podanie:
unikalnego Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK) nadanego przez Bank
has³a sta³ego (ustawionego przez u¿ytkownika podczas pierwszego logowania
do systemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniêciu „Zaloguj siê” nast¹pi zalogowanie do
systemu wyœwietlony zostanie ekran „Wykonaj operacjê”. Mo¿na rozpocz¹æ pracê
w bankowoœci internetowej.
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A.6. Widok pracy u¿ytkownika
Rozwi¹zanie bankowoœci internetowej bêdzie umo¿liwiaæ pracê u¿ytkownikowi w kilku
widokach w jednej aplikacji na rzecz kilku Klientów (firm) bez potrzeby przelogowania.
NIK oraz has³o do logowania dla wszystkich widoków bêdzie takie samo i bêdzie
wymagane podanie go tylko jeden raz. Przez u¿ytkownika nale¿y rozumieæ osobê
fizyczn¹, która mo¿e mieæ uprawnienia do produktów i us³ug klientów:
detalicznych - osoba fizyczna lub firma (mikroprzedsiêbiorca),
instytucjonalnych - firma, podmiot inny ni¿ mikroprzedsiêbiorstwo np.
wspólnota mieszkaniowa
U¿ytkownik podczas pracy w serwisie bêdzie móg³ siê swobodnie prze³¹czaæ pomiêdzy
widokami (np. swoim jako osoby fizycznej i instytucji, do której produktów ma
uprawnienia).
Dodatkowo system udostêpni wirtualny widok „Wszystkie”, który bêdzie pozwala³
w jednym miejscu zobaczyæ wszystkie produkty, do jakich ma dostêp u¿ytkownik,
zarówno detaliczne jak i instytucjonalne. S³u¿y on tylko i wy³¹cznie do pokazania razem
wszystkich produktów, do których ma dostêp u¿ytkownik.
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A.7. Autoryzacja operacji
U¿ytkownik bêdzie móg³ autoryzowaæ operacje wykonywane w systemie bankowoœci
internetowej za pomoc¹ jednej z dwóch metod autoryzacji:
jednorazowe kody przesy³ane do u¿ytkownika w wiadomoœciach SMS na numer
telefonu zdefiniowany w systemie bankowym

certyfikaty niekwalifikowane wystawiane przez Bank
u¿ytkownik w systemie bêdzie móg³ wygenerowaæ sobie nowy
certyfikat (wiêcej w rozdziale Nowy certyfikat) Po jego aktywacji bêdzie
móg³ pos³ugiwaæ siê nowym certyfikatem podczas autoryzacji operacji.
autoryzacja bêdzie siê odbywaæ w dwóch krokach:
najpierw u¿ytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
do certyfikatu

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA

10

Rozdzia³ A – Rozpoczêcie pracy z systemem

nastêpnie u¿ytkownik wskazuje plik z certyfikatem. Plik mo¿e
byæ zapisany na dysku komputera u¿ytkownika lub noœniku USB.

U¿ytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie bêdzie móg³ zmieniæ
metodê autoryzacji w „Ustawieniach” (wiêcej w rozdziale Metody autoryzacji).
Wybrana przez u¿ytkownika metoda autoryzacji obowi¹zuje we wszystkich widokach,
do których ma on dostêp.

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA

11

Rozdzia³ A – Rozpoczêcie pracy z systemem

A.8. Dostêp do funkcji systemu
Dostêp u¿ytkowników do funkcjonalnoœci systemu jest zdeterminowany posiadan¹
list¹ uprawnieñ. U¿ytkownik bêdzie posiada³ zestaw uprawnieñ ustalony
z pracownikiem Banku podczas podpisywania umowy (dla nowych Klientów). Brak
dostêpu do danej funkcjonalnoœci powoduje, ¿e pozycje menu systemu s¹ dla
u¿ytkownika niedostêpne.W systemie s¹ oznaczane ikon¹ w kolorze bladoró¿owym.
opcja dostêpna:

opcja niedostêpna:
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Rozdzia³ B –Wykonaj Operacje

B.1. Przelej
W tej sekcji u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ:
Wykonania przelewu:
w³asnego - a przelewy zewnêtrzne uwa¿ane s¹ przelewy za przelewy
zewnêtrzne uwa¿ane s¹ przelewy na rachunki w obcych bankach oraz
rachunki w Banku Pocztowym, które nie s¹ dostêpne w widoku
u¿ytkownika. na rachunki w obcych bankach oraz rachunki w Banku
Pocztowym, które nie s¹ dostêpne w widoku u¿ytkownika.
Zewnêtrznego - za przelewy zewnêtrzne uwa¿ane s¹ przelewy na rachunki
w obcych bankach:
Przelewy zewnêtrzne mo¿na wykonaæ tylko w walucie PLN. Je¿eli rachunek
uznawany bêdzie nale¿a³ do Narodowego Banku Polskiego, to system
wyœwietli okienko z ostrze¿eniem. Po zamkniêciu ostrze¿enia u¿ytkownik
bêdzie móg³ zrealizowaæ taki przelew.
Podatkowego - przelewy realizowane s¹ tylko w walucie PLN i mo¿liwe s¹
dla odbiorców:
Urz¹d Skarbowy - system umo¿liwi wybór urzêdu z listy
rozwijanej;
inny organ podatkowy mo¿liwoœæ wpisania dowolnego numeru
rachunku
Do ZUS - dostêpne bêd¹ rachunki na:
ubezpieczenie spo³eczne
(83 1010 1023 0000 2613 9510 0000),
ubezpieczenie zdrowotne
(78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 ,
Fundusz Prac y i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych
(73 1010 1023 0000 2613 9530 0000),
Fundusz Emerytur Pomostowych
(68 10101023 0000 2613 9540 0000);
Utworzenia zlecenia sta³ego dla przelewu w³asnego i zewnêtrznego
Dodania zlecenia do otwartej paczki zleceñ
Utworzenia kontrahenta
Utworzenia skrótu z przelewu (przelewu zdefiniowanego)

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
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B.1.1. Przelewy
Aby wykonaæ przelew danego typu nale¿y klikn¹æ w ikonkê w zak³adce „Wykonaj
operacjê”

Krok 1 Wprowadzenie danych
Nastêpnie nale¿y wype³niæ formularz poprawnymi danymi i nacisn¹æ„Wykonaj”

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
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B.1.3. Zlecenia sta³e
Dla typów przelewów w³asny i zewnêtrzny u¿ytkownik mo¿e utworzyæ zlecenie sta³e.
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji „Utwórz operacjê cykliczn¹”
system zaprezentuje pola umo¿liwiaj¹ce zdefiniowanie zlecenia sta³ego.

B.1.4. Dodanie kontrahenta
Dla typów przelewów zewnêtrzny, podatkowy oraz do ZUS u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentów. Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji „Zapisz odbiorcê” lub „Zapisz p³atnika” system zapisze odbiorcê w bazie
kontrahentów.
Przegl¹danie, dodawanie i modyfikacja bazy odbiorców bêdzie mo¿liwe z poziomu
menu„Wykonaj operacjê”, dostêpne pod ikon¹:

Wiêcej informacji o Bazie odbiorców znajduje siê w rozdziale C.3.1.
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Krok 2 Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ zweryfikowania wprowadzonych
danych. Jeœli wszystko siê zgadza, u¿ytkownik klika „ZatwierdŸ”. W przypadku, gdy
któreœ z pól na formularzu przelewu wymaga poprawy, mo¿na siê cofn¹æ do
poprzedniego ekranu za pomoc¹ przycisku „Modyfikuj”.

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
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Krok 3 Autoryzacja zlecenia
Po naciœniêciu na ekranie potwierdzenia przycisku „ZatwierdŸ” zostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybran¹ przez u¿ytkownika metod¹ autoryzacji (certyfikat
lub kody SMS). Proces ten opisany zosta³ w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez u¿ytkownika poprawnych danych system wyœwietli
odpowiedni komunikat.

B.1.2. Paczki zleceñ
Aby dodaæ przelew do paczki, nale¿y na ekranie edycji zlecenia nacisn¹æ przycisk
„ZatwierdŸ póŸniej”. System zaprezentuje okno wyboru paczki, do której dodane ma
zostaæ zlecenie. U¿ytkownik mo¿e dodaæ zlecenie do jednej z istniej¹cych paczek lub
utworzyæ now¹.
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B.1.5. Tworzenie skrótów (przelewów zdefiniowanych)
Po poprawnej autoryzacji zlecenia u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ utworzenia skrótu z danej
operacji wybieraj¹c opcjê „Utwórz skrót”dostêpn¹ na okienku potwierdzaj¹cym.

Tak utworzony skrót pojawi siê jako ikonka w kolorze szarym w menu„Przelej”o nazwie
wskazuj¹cej na typ zlecenia oraz numerze bêd¹cym kolejnym numerem skrótu.

Klikniêcie w ikonkê skrótu spowoduje otwarcie wype³nionego formularza przelewu
danego typu.

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
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B.2. Inwestuj i oszczêdzaj
B.2.1. Nowa lokata
W systemie bankowoœci internetowej u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ samodzielnie
za³o¿yæ now¹ lokatê (przy za³o¿eniu, ¿e Klient ma podpisan¹ umowê ramow¹).

Podczas zak³adania lokaty u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcj¹ przelewu na dowolny rachunek
(w³asny w Banku Pocztowym lub w innym banku).

W procesie zak³adania nowej lokaty prezentowane bêd¹ ekrany analogiczne jak dla
przelewów: ekran wprowadzenie danych, ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia.
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B.3. Operacje systemowe
W sekcji„Operacje systemowe”zostan¹ u¿ytkownikowi udostêpnione funkcje:
Zarz¹dzanie baz¹ odbiorców
Zarz¹dzanie paczkami p³atnoœci
Import p³atnoœci
Autoryzacja zleceñ
Obs³uga certyfikatów
Generowanie nowego certyfikatu

B.3.1. Baza odbiorców
U¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ podgl¹du, tworzenia oraz zarz¹dzania w³asn¹ baz¹
odbiorców.

U¿ytkownik bêdzie móg³ wykonaæ operacje:
utworzenie nowego kontrahenta o typie„krajowy”lub„p³atnik”
modyfikacja istniej¹cego kontrahenta
przypisanie kontrahenta do grupy kontrahentów
usuniêcie kontrahenta
eksport wybranych kontrahentów do pliku
(dostêpne formaty plików: csv, videotel, xml) import kontrahentów z pliku
(dostêpne formaty to: csv, videotel, xml)
wykonanie przelewu dla danego kontrahenta
utworzenie paczki przelewów dla wybranych kontrahentów
INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
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B.3.2.
Paczka p³atnoœci
Paczki tworzone z formularzy przelewów lub z importu pliku zawieraj¹cego zlecenia,
u¿ytkownik bêdzie móg³ zobaczyæ w opcji „Paczki p³atnoœci”.
W ramach operacji na paczkach u¿ytkownik bêdzie móg³ wykonaæ:
edycjê paczki oraz zleceñ znajduj¹cych siê w otwartej paczce (modyfikacjê
i usuniêcie)
zamkniêcie paczki gotowej do wysy³ki (przy za³o¿eniu, ¿e Klient ma podpisan¹
umowê ramow¹).
autoryzacjê i wys³anie paczki zamkniêtej
import zleceñ do paczki z pliku
eksport paczki do pliku
ponowne wykonanie paczki
utworzenie skrótu do paczki, który pojawi siê na ekranie„Wykonaj operacjê”.
W przypadku wysy³ki paczki, dla której data wykonania minê³a, system zaproponuje
wys³anie paczki z dat¹ bie¿¹c¹. Po akceptacji zmiany daty, paczka bêdzie mog³a zostaæ
wys³ana do realizacji.
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B.3.3. Import p³atnoœci
W opcji „Import p³atnoœci” u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ utworzyæ paczkê
importuj¹c zlecenia z pliku.

B.3.4. Autoryzacja zleceñ (w przypadku gdy Klient posiada wielopodpis)
Przelewy utworzone ale jeszcze nie wys³ane u¿ytkownik bêdzie móg³ zobaczyæ
(równie¿ zmodyfikowaæ, zautoryzowaæ, wys³aæ) na liœcie zleceñ do autoryzacji.
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Rozdzia³ B –Wykonaj Operacje

B.3.5. Obs³uga certyfikatów
Aby sprawdziæ swoje certyfikaty u¿ytkownik wybiera w menu „Operacje systemowe”
ikonkê „Obs³uga certyfikatów”. Na liœcie u¿ytkownik mo¿e sprawdziæ wa¿noœæ i status
certyfikatu. Tylko, gdy certyfikat jest wa¿ny i aktywny mo¿e byæ wykorzystywany do
autoryzacji zleceñ.

B.3.6. Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu, u¿ytkownik nie musi kontaktowaæ siê z
pracownikiem Banku. Z poziomu opcji „Nowy certyfikat” dostêpnej w sekcji „Operacje
systemowe”mo¿e samodzielnie utworzyæ nowy certyfikat. Aby taki certyfikat móg³ byæ
u¿ywany do autoryzacji zleceñ, musi byæ najpierw aktywowany za pomoc¹ obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat). Po aktywacji nowego certyfikatu,
dotychczasowy certyfikat nie mo¿e byæ ju¿ u¿ywany jest „Zablokowany”.
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Rozdzia³ B –Wykonaj Operacje

B.4. Zarz¹dzanie skrótami
Wyœwietlanie skrótów zarówno systemowych jak i utworzonych przez u¿ytkownika
(do przelewów lub paczek) bêdzie konfigurowalne przy ka¿dej z sekcji.

Przycisk „plus” uruchomi ekran, na którym u¿ytkownik bêdzie móg³ wskazaæ,
jakie skróty chce mieæ widoczne w danej sekcji.

Przycisk „minus” uruchomi ekran, na którym u¿ytkownik bêdzie móg³ usun¹æ
na sta³e utworzone przez siebie skróty
(nie bêdzie mo¿na usun¹æ skrótów systemowych).
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Rozdzia³ C – Zobacz historiê

Po klikniêciu w zak³adkê„Zobacz historiê” u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ przegl¹dania
zleceñ:
ju¿ wykonanych
zaplanowanych do wykonania (w tym Zlecenia Sta³e)
zleceñ, które zosta³y odrzucone przez system bankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (równie¿ tych ustanowionych poza
systemem bankowoœci internetowej np. na kartach debetowych wydanych
do rachunków).
C.1. Operacje wykonane

C.1.1. Potwierdzenie wykonania zlecenia
Dla zaznaczonych przelewów z listy zleceñ Wykonanych istnieje mo¿liwoœæ
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak równie¿ wys³ania
potwierdzenia na podanych przez u¿ytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
g³osowy), komórkowego lub adres e-mail.
C.1.2. Eksport zleceñ z historii transakcji
Po naciœniêciu „Pobierz historiê” u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wydrukowania
wyœwietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
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Rozdzia³ C – Zobacz historiê

C.1.3. Wyci¹gi
U¿ytkownik ma równie¿ mo¿liwoœæ pobrania wyci¹gu z danego rachunku dla
wybranego dnia lub miesi¹ca w jednym z formatów (PDF, Mt940).

C.2. Zlecenia zaplanowane
U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ podgl¹du zleceñ z przysz³¹ dat¹ realizacji (oczekuj¹cych
na wykonanie), jak równie¿ ich modyfikacjê lub usuniêcie.
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Rozdzia³ C – Zobacz historiê

C.3. Zlecenia odrzucone
Na liœcie zleceñ odrzuconych widoczne s¹ zlecenia, które nie zosta³y zrealizowane.
System wyœwietli powód odrzucenia oraz umo¿liwi ponowne wykonanie zlecenia.

C.4. Blokady na rachunkach
Na liœcie blokad u¿ytkownik mo¿e przegl¹daæ blokady do rachunków, zarówno te
utworzone w systemie bankowoœci internetowej (oznaczane w skrócie „BI”) jak i poza
nim np. blokady na kartach.
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Rozdzia³ D – Moje produkty

W menu „Moje produkty” zostan¹ wyœwietlone wszystkie produkty, do których
u¿ytkownik ma dostêp. Produkty bêd¹ pogrupowane wzglêdem typu (Rachunki,
Lokaty, Kredyty, Karty) oraz w ramach widoku. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ grupowania
produktów oraz nadawania im swojej nazwy w³asnej.
D.1. Rachunki

D.2. Lokaty
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Rozdzia³ D – Moje produkty

D.3. Kredyty

D.4. Karty
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Rozdzia³ E – Pozosta³e funkcjonalnoœci

U do³u ekranu u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ przegl¹daæ wiadomoœci, sk³adaæ
wnioski do Banku oraz zarz¹dzaæ ustawieniami swojego konta.

E.1. Wiadomoœci
U¿ytkownik bêdzie móg³ odczytywaæ wiadomoœci wysy³ane do niego przez bank.
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Rozdzia³ E – Pozosta³e funkcjonalnoœci

E.2. Wnioski
Aplikacja umo¿liwia u¿ytkownikowi wys³anie wniosku (np. o za³o¿enie rachunku,
kredytu, lokaty) do Banku bez koniecznoœci kontaktu z pracownikiem banku, a tak¿e
podgl¹d ju¿ wys³anych wniosków.
E.2.1. Z³o¿one wnioski
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Rozdzia³ E – Pozosta³e funkcjonalnoœci

E.2.2. Nowy wniosek
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Rozdzia³ E – Pozosta³e funkcjonalnoœci

E.3. Ustawienia
E.3.1. Dane u¿ytkownika
W menu „Ustawienia” pod ikonk¹ „Dane u¿ytkownika” bêd¹ prezentowane dane
personalne zalogowanego u¿ytkownika a tak¿e dane firmy, do której ma dostêp. Bêdzie
tu mo¿na zmieniæ swoje dane korespondencyjne (adres i telefon).

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA

33

Rozdzia³ E – Pozosta³e funkcjonalnoœci

E.3.2. Zmiana has³a
W tym miejscu u¿ytkownik mo¿e zmieniæ swoje has³o do systemu bankowoœci
internetowej. Najpierw nale¿y podaæ poprawnie swoje obecne has³o, a nastêpnie
dwukrotnie nowe has³o. Has³o musi sk³adaæ siê z co najmniej 8 znaków i zawieraæ znaki
z co najmniej trzech grup: ma³e litery, du¿e litery, cyfry, znaki specjalne
(!, @, #, $, ^, &, *, ?, <, >).
Operacja zmiany has³a nie wymaga autoryzacji. Po naciœniêciu „ZatwierdŸ” system
wyœwietli odpowiedni komunikat potwierdzaj¹cy zmianê has³a lub informacjê
o b³êdzie (np. w przypadki b³êdnie wype³nionych pól).
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Rozdzia³ E – Pozosta³e funkcjonalnoœci

E.3.3.
Metody autoryzacji
System oferuje dwie metody autoryzacji:
jednorazowe kody przesy³ane do u¿ytkownika w wiadomoœciach SMS
certyfikaty wystawiane przez Bank, które u¿ytkownik generuje samodzielnie
(Nowy certyfikat)
Metody te s¹ równowa¿ne. U¿ytkownik mo¿e zmieniæ wybran¹ metodê autoryzacji
po zalogowaniu siê do BI w ustawieniach konta. Mo¿liwe s¹ sytuacje:
zmiana metody autoryzacji z kodów SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatu kodem SMS, wys³anym na obecny numer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnym certyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wys³any na dotychczasowy numer telefonu, dodatkowo
konieczne jest potwierdzenie operacji kodem wys³anym na nowy numer.
Zmiana metody bêdzie widoczna w systemie po przelogowaniu siê.
Je¿eli u¿ytkownik nie ma mo¿liwoœci autoryzowania operacji (np.: obecny certyfikat
utraci³ wa¿noœæ / brak dostêpu do numeru, na który wysy³ane s¹ kody SMS), to zmiana
metody autoryzacji bêdzie wymagaæ kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lub w Placówce).
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Rozdzia³ E – Pozosta³e funkcjonalnoœci

E.3.4. Szablony plików CSV
System umo¿liwi u¿ytkownikowi definiowanie szablonów, w oparciu o które
generowane lub importowane bêd¹ pliki formatu CSV (np.: do eksportu historii
transakcji, bazy kontrahentów, importu p³atnoœci).

W szablonie bêdzie mo¿na okreœliæ nazwy i kolejnoœæ pól, kwalifikator tekstu, separator
pól, separator dziesiêtny, format daty, separator daty.
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Rozdzia³ F – Funkcjonalnoœci superusera

W widokach korporacyjnych bêdzie mo¿liwoœæ zdefiniowania u¿ytkownika
administracyjnego (superusera), który bêdzie móg³ okreœlaæ uprawnienia innych
u¿ytkowników oraz zarz¹dzaæ produktami innych u¿ytkowników. Superuserzy bêd¹
tworzeni tylko przez pracowników Banku. Musz¹ byæ klientami Banku (posiadaæ
numer NIK) oraz mieæ dostêp do danego widoku korporacyjnego.
W menu„Ustawienia”u¿ytkownik jako superuser bêdzie mia³ dodatkowo do dyspozycji
opcje:
Zarz¹dzanie dostêpami
Zarz¹dzanie kartami
Grupowanie produktów
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Rozdzia³ F – Funkcjonalnoœci superusera

F.1. Zarz¹dzanie dostêpami
System zaprezentuje listê u¿ytkowników maj¹cych dostêp do danego widoku.
Po wejœciu w szczegó³y (klikniêciu na wiersz z nazw¹ u¿ytkownika), superuser bêdzie
móg³ dodaæ lub usun¹æ uprawnienie u¿ytkownikowi.

Bêdzie mo¿liwoœæ zarz¹dzania uprawnieniami:
rachunkowymi, dla konkretnego rachunku ograniczenie u¿ytkownikowi
wykonywania niektórych operacji (np. ukrycie salda) lub ca³kowite odebranie
dostêpu,
funkcjonalnymi tj. do ikonek dostêpnych na ekranie „Wykonaj operacje”,
„Przelew w³asny”, „Nowa lokata”,
dla lokat, kredytów, wniosków, mo¿liwoœæ sterowanie dostêpnoœci¹ ca³ych
modu³ów.
Opcja „Przywróæ domyœlny” pozwala na szybkiej konfiguracji pierwotnego zestawu
uprawnieñ dla u¿ytkownika.
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Rozdzia³ F – Funkcjonalnoœci superusera

F.2. Zarz¹dzanie kartami
Superuser bêdzie mia³ dostêp do podgl¹du danych wszystkich kart, które zosta³y
wydane do rachunków nale¿¹cych do danego widoku, w przeciwieñstwie do zwyk³ego
u¿ytkownika, który widzi jedynie karty wydane dla niego.

F.3. Grupowanie produktów
Superuser bêdzie mia³ mo¿liwoœæ tworzenia w widokach grup rachunków, lokat
i kredytów oraz udostêpnianie utworzonych grup innym u¿ytkownikom maj¹cym
dostêp do danego widoku. Sposób korzystania z funkcjonalnoœci zosta³ opisany
w pomocy, która jest wyœwietlana przez naciœniêcie ikonki pytajnika umieszczonej przy
tytule ekranu.
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Rozdzia³ G
– Elementy wspólne interfejsu u¿ytkownika

G.1. Standardowe elementy ekranów
Standardowe elementy/ikony spotykane na ekranach:

Akcja

Element

Kalendarz

Opis akcji

Przycisk u³atwia wprowadzanie wartoœci pola typu
Data poprzez wyœwietlenie okna kalendarza s³u¿¹cego
do wyboru daty:

Lista
wyboru

Pole z ikon¹ czerwonej strza³eczki obok oznacza, ¿e wartoœæ
jest wyborem z listy dostêpnych pozycji, wyœwietlanych
po naciœniêciu przycisku:

Pomoc

Najechanie kursorem lub naciœniêcie ikonki pytajnika
spowoduje wyœwietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola:
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Rozdzia³ G
– Elementy wspólne interfejsu u¿ytkownika

Akcja

Element

Komunikaty
b³êdów

Opis akcji

W przypadku nieprawid³owo wype³nionego pola system wska¿e,
które pole zosta³o b³êdnie uzupe³nione

oraz wyœwietli komunikat o b³êdzie:

G.2. Przegl¹danie danych na listach
Wyszukiwanie elementów na listach w systemie odbywa siê:
automatycznie - w przypadku wyboru pozycji z listy rozwijanej

po kilku sekundach od wprowadzenia znaku w pole tekstowe
(system bêdzie ogranicza³ listê z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonych przez u¿ytkownika znaków )

G.2.1. Standardowe elementy listy
W dolnym panelu ekranu listy znajduje siê pasek prezentuj¹cy:
liczbê stron z wynikami wyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach z wynikami (pierwsza strona, poprzednia strona,
nastêpna strona, ostatnia strona)
pole umo¿liwiaj¹ce rêczne wprowadzenie numeru strony
pole umo¿liwiaj¹ce zmianê liczby wyœwietlanych wyników na pojedynczej
stronie
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Rozdzia³ H – Formaty plików

H.1. Kontrahenci
W systemie bankowoœci internetowej u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ
zaimportowania kontrahentów z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiêgowym w formacie VideoTEL. U¿ytkownik bêdzie równie¿ móg³ wyeksportowaæ
kontrahentów stworzonych w aplikacji Bankowoœci Internetowej do pliku w tym
formacie.
Widok formatki do importu kontrahentów

Widok formatki do eksportu kontrahentów
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Rozdzia³ H – Formaty plików

H.1.1.
Wymagania plikuVideoTEL
Wymagania jakie powinien spe³niaæ importowany plik:
plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym.
plik z³o¿ony z 20 pól.
ka¿dy beneficjent zajmuje jedn¹ liniê zakoñczon¹ znakami CRLF.
poszczególne pola zlecenia s¹ oddzielone jedn¹ i tylko jedn¹ spacj¹.
pola tekstowe s¹ objête cudzys³owami.
je¿eli w tekœcie do zaimportowania ma siê znaleŸæ cudzys³ów nale¿y zast¹piæ go
dwoma cudzys³owami.
je¿eli w tekœcie do zaimportowania ma siê znaleŸæ znak podzia³u linii nale¿y
zast¹piæ go trzema znakami zapytania.
polskie znaki s¹ kodowane w standardzie „Windows 1250”. Aby u¿yæ innego
standardu kodowania nale¿y przygotowaæ odpowiedni zbiór konwersji.
domyœlnym rozszerzeniem pliku jest .imp.
H.1.2.
Budowa plikuVideoTEL
Importowany plik powinien sk³adaæ siê z nastêpuj¹cych pól:
”BBen” ”RBen” ”NrBen” REZ1 ”Wal” ”TypRach” ”NF” ”ADR” ”MST” ”KOD” ”NIP” ”REG”
”TEL””DNN””WL””REZ2””Kraj””Dluz””IDPI””Rdzial”
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Rozdzia³ H – Formaty plików

Opis u¿ytych elementów:
L.p.

Nazwa
pola

1
2
3
4
5
6

BBen
RBen
NrBen
REZ1
Wal
TypRach

Nazwa banku beneficjenta
Nazwa rachunku beneficjenta
Numer rachunku beneficjenta
Klucz
Waluta rachunku
Typ rachunku pole zarezerwowane

7

NF

8
9
10
11
12
13
14

ADR
MST
KOD
NIP
REG
TEL
DNN

15

WL

Nazwa firmy, do której maj¹ byæ
dopisane nowe rachunki beneficjenta.
Adres
Nazwa miasta
Kod pocztowy
Numer NIP'u
Numer REGONU
Numer telefonu
Domyœlna nazwa rachunków powi¹zanych
z dan¹ firm¹ NF.
Okreœlenie rodzaju w³asnoœci firmy NF.

16

REZ2

17
18
19
20

KRAJ
DLUZ
IDPI
RDZIAL

Typ pola

Opis pola

Nazwa systemu finansowego
(pole opcjonalne).
Nazwa kraju
N lubT.T oznacza d³u¿nika
Identyfikator p³atnoœci
Rodzaj dzia³alnoœci „F”
(dzia³alnoœæ gospodarcza), ”P”(pozosta³e)

Czy
wymagane

Tekst 1x35
Tekst 3x35
Tekst 1x50
Liczba 2
Tekst 1x35
Tekst 1x35
Jeden ze zdefiniowanych
Litera³ów w VideoTEL'u
(RB, RBZ lub inny)

tak
tak
tak
tak
tak

Tekst 1x35
Tekst 1x34
Tekst 1x34
Tekst 1x34
Tekst 1x34
Tekst 1x34
Tekst 1x34

tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Tekst 3x35
„T”jeœli firma w³asna
i„N”jeœli firma obca

tak
tak

tekst 1x35
tekst 1x35
tekst 1x1
tekst 1x20

nie
nie
nie
nie

tekst 1x1

nie

nie

1. Typ „tekst 3x35” oznacza, ¿e pole tekstowe mo¿e zawieraæ maksymalnie 3 linie
po 35 znaki; nie licz¹c potrójnych znaków zapytania oraz licz¹c podwójne cudzys³owy
jako jeden znak
2. Mo¿e zawieraæ dowoln¹ liczbê ca³kowit¹ np. liczbê 75
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Rozdzia³ H – Formaty plików

H.2. P³atnoœci
U¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wykonania eksportu i importu p³atnoœci z lub do
systemu bankowoœci internetowej nastêpuj¹cych typów:
przelewy bie¿¹ce (w³asne, zewnêtrzne);
przelewy do organów podatkowych;
przelewy zaplanowane (z przysz³¹ dat¹ realizacji);
przelewy zaplanowany do organów podatkowych;
przelewy do ZUS.
Obs³ugiwane bêd¹ podstawowe formaty plików:
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O);
XML
pliki generowane przez aplikacjê Videotel.
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewów powinny byæ w takim formacie, który umo¿liwi ich ponowne wczytanie
do paczki.
Widok formatki importu p³atnoœci:
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Rozdzia³ H – Formaty plików

Widok formatki eksportu p³atnoœci:

H.2.1. Budowa szablonu do importu plików CSV
W systemie bankowoœci internetowej u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ utworzenia
swojego szablonu do importu plików CSV. Bêdzie mo¿na okreœliæ nazwy i kolejnoœæ
pól, kwalifikator tekstu (” ' itp.), separator pól, separator dziesiêtny (.,), format daty,
separator daty. Szablony bêd¹ definiowane w kontekœcie u¿ytkownika.
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Rozdzia³ H – Formaty plików

I.2.1.1.Format dla przelewów zwyk³ych
Nr
pola

Format
danych

Pole
w pliku

Wymagalnoœæ

1

Typ operacji

TAK

numeryczne

3

2

Data p³atnoœci

TAK

data

10

3

Kwota operacji

TAK

numeryczne

4
5

Waluta operacji TAK
Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK

6

Nr rachunku
beneficjenta

7

8

9
10
11
12
13
14
15

TAK

Nazwa/Imiê
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1)
NIE
Nazwa/Imiê
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2)
NIE
Adres beneficjenta
(linia 1)
NIE
Adres beneficjenta
(linia 2)
NIE
Tytu³ p³atnoœci
(linia 1)
TAK
Tytu³ p³atnoœci
(linia 2)
NIE
Tytu³ p³atnoœci
(linia 3)
NIE
Tytu³ p³atnoœci
(linia 4)
NIE
Nazwa paczki
TAK
p³atnoœci

Liczba
znaków

Opis

Mo¿liwy wybór spoœród 2 typów:
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy.
120 - Przelew do ZUS
Data zlecenia w jednym z formatów:
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byæ to data bie¿¹ca lub przysz³a
Kwota operacji. Czêœæ dziesiêtna
oddzielona za pomoc¹ przecinka albo
kropki. Pole poza separatorem mo¿e
zawieraæ jedynie cyfry pisane
w ci¹gu, czyli bez spacji i znaku (+, -)
Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).

alfanumeryczne

3

numeryczne

26

Numer rachunku zleceniodawcy
w standardzie NRB. Pole numeryczne,
26 znakowe o sta³ej d³ugoœci.

numeryczne

26

Numer rachunku beneficjenta
w standardzie NRB. Pole numeryczne,
26 znakowe o sta³ej d³ugoœci.

alfanumeryczne

35

Pierwsza linia nazwy beneficjenta

alfanumeryczne

35

Druga linia nazwy beneficjenta

alfanumeryczne

35

Pierwsza linia adresu beneficjenta

alfanumeryczne

35

Druga linia adresu beneficjenta

alfanumeryczne

35

Pierwsza linia tytu³u operacji

alfanumeryczne

35

Druga linia tytu³u operacji

alfanumeryczne

35

Trzecia linia tytu³u operacji

alfanumeryczne

35

Czwarta linia tytu³u operacji

alfanumeryczne

35

Pole identyfikuj¹ce paczkê przelewów.
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H.2.1.2. Format dla przelewów podatkowych
Nr
pola

Pole
w pliku

Format
danych

Wymagalnoœæ

Liczba
znaków

1

Typ operacji

TAK

numeryczne

3

2

Data p³atnoœci

TAK

data

10

3

Kwota operacji

TAK

numeryczne

4
5

Waluta operacji TAK
Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK

Opis

Mo¿liwy wybór spoœród 2 typów:
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy.
120 - Przelew do ZUS
Data zlecenia w jednym z formatów:
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byæ to data bie¿¹ca lub przysz³a
Kwota operacji. Czêœæ dziesiêtna oddzielona
za pomoc¹ przecinka albo kropki. Pole poza
separatorem mo¿e zawieraæ jedynie cyfry
pisane w ci¹gu, bez spacji i znaku (+, -)
Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).

alfanumeryczne

3

numeryczne

26

Numer rachunku zleceniodawcy
w standardzie NRB. Pole numeryczne,
26 znakowe o sta³ej d³ugoœci.

TAK

numeryczne

26

Numer rachunku beneficjenta
w standardzie NRB. Pole numeryczne,
26 znakowe o sta³ej d³ugoœci.

NIE

alfanumeryczne

35

Pierwsza linia nazwy organu podatkowego

NIE

alfanumeryczne

35

Druga linia nazwy organu podatkowego

NIE

alfanumeryczne

35

Pierwsza linia adresu organu podatkowego

NIE

alfanumeryczne

35

Druga linia adresu organu podatkowego

TAK

alfanumeryczne

1

Do wyboru jedna z wartoœci s³ownikowych:
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowód osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument to¿samoœci

12 NIP lub
identyfikator
Uzupe³niaj¹cy
Zobowi¹zanego TAK

alfanumeryczne

6

Nr rachunku
organu
podatkowego

7

Nazwa organu
podatkowego
(linia 1)
8
Nazwa organu
podatkowego
(linia 2)
9
Adres organu
podatkowego
(linia 1)
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2)
11 Typ
identyfikatora

Identyfikator zale¿ny od 'Typu
identyfikatora':
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowód osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument to¿samoœci
(14 znaków alfanumerycznych)

INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA

48

Rozdzia³ H – Formaty plików

Nr
pola

Pole
w pliku

Wymagalnoœæ

Format
danych

Liczba
znaków

Opis

13 Symbol formularza
lub p³atnoœci TAK

alfanumeryczne

7

Symbol formularza bêd¹cy na liœcie
symboli udostêpnionych przez Urzêdy
Skarbowe

14 Identyfikator
zobowi¹zania

NIE

alfanumeryczne

40

Opcjonalne pole identyfikuj¹ce
zobowi¹zanie

15 Rok okresu
Zobowi¹zania

TAK

alfanumeryczne

4

Rok za który op³acane jest zobowi¹zanie
w formacie yyyy

16 Typ okresu
Zobowi¹zania

TAK

alfanumeryczne

1

Typ okresu zobowi¹zania: jedna z wartoœci
s³ownikowych:
- R - Rok
- K - Kwarta³
- M - Miesi¹c
- D - Dekada miesi¹ca
- P - Pó³rocze
- J - Dzieñ

17 Numer okresu
Zobowi¹zania
(pole 1)

alfanumeryczne

2

Pole puste jeœli Typ okresu zobowi¹zania
ustawionego na Rok. Dla pozosta³ych
typów pole obowi¹zkowe. Pole przyjmuje
wartoœci:
- dla Roku pole puste
- dla Kwarta³u wartoœci 01,02,03,04
- dla Miesi¹ca wartoœci od 01 do 12
- dla Dekady miesi¹ca wartoœci 01,02,03
- dla Pó³rocza wartoœci 01,02
- dla Dnia wartoœci od 01 do 31

18 Numer okresu
zobowi¹zania
(pole 2)

alfanumeryczne

2

Pole puste jeœli Typ okresu zobowi¹zania
ustawionego na Rok, Kwarta³, Miesi¹c lub
Pó³rocze. Dla pozosta³ych typów pole
obowi¹zkowe. Pole przyjmuje:
- Dla Dekady miesi¹ca wartoœci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoœci od 01 do 12

alfanumeryczne

35

Pierwsza linia nazwy zobowi¹zanego

alfanumeryczne

35

Druga linia nazwy zobowi¹zanego

alfanumeryczne

35

Pierwsza linia adresu zobowi¹zanego

alfanumeryczne

35

Druga linia adresu zobowi¹zanego

alfanumeryczne

35

Pole identyfikuj¹ce paczkê przelewów.

19 Nazwa/Imiê
i nazwisko
zobowi¹zanego
(linia 1)
NIE
20 Nazwa/Imiê
i nazwisko
zobowi¹zanego
(linia 2)
NIE
21 Adres
zobowi¹zanego
(linia 1)
NIE
22 Adres
zobowi¹zanego
(linia 2)
NIE
23 Nazwa paczki
TAK
p³atnoœci
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H.2.2.

Budowa pliku Multicash (Elixir-O)

H.2.2.1. Wymagania dla formatu pliku:
ka¿da operacja (przelew) jest zapisana w jednym wierszu
plik nie zawiera nag³ówka lub stopki z podsumowaniem
mo¿e zawieraæ maksymalnie 1000 rekordów
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych:
UTF-8, CP852 lubWIN 1250
ka¿dy rekord zawieraæ powinien wszystkie pola obowi¹zkowe
ka¿dy rekord koñczy siê znakiem koñca linii <CR><LF> (kod szesnastkowy
ASCII: 0D i 0A; kod dziesiêtny ASCII: 10 i 13)
poszczególne pola oddzielone s¹ przecinkami
w polach z³o¿onych podpola oddzielone s¹ znakiem „|” (kod szesnastkowy
ASCII: 7C; kod dziesiêtny ASCII: 124)
zakres znaków specjalnych dozwolonych w pliku importowanym:
\ - @ $ < > , . ( ) [ ] {}/ = _ % ~ & ^ ‘
Ka¿da operacja (przelew) zawiera dok³adnie 15 pól
H.2.2.2
Nr
pola

Budowa pliku

Pole
w pliku

Wymagalnoœæ

1

Typ operacji

TAK

2

Data
p³atnoœci

TAK

Kwota
operacji

TAK

Format
danych

Opis

3

Mo¿liwy wybór spoœród 2 typów:
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy.
120 - Przelew do ZUS

8

Data zlecenia w formacie RRRRMMDD, musi
byæ to data bie¿¹ca lub przysz³a

numeryczne

15

Kwota podawana w groszach. Kwota bez
kropek tysiêcznych, spacji i przecinka
oddzielaj¹cego wartoœci dziesiêtne.
Dopuszczalne tylko cyfry

Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK

numeryczne

8

5

Wartoœæ „0”

TAK

numeryczne

8

Dla BP zaczynaj¹cy siê od 1320xxxx.
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych.
Pole zerowe. Zawsze "0".
Niewykorzystywany obecnie.
Uwzglêdnione dla kompatybilnoœci
z systemami innych banków.

6

Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK

numeryczne

26

3

4

numeryczne

Liczba
znaków

data

Zapisany w cudzys³owach numer rachunku
zleceniodawcy w standardzie NRB.
Pole numeryczne, 26 znakowe o sta³ej
d³ugoœci.
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Nr
pola

7

Pole
w pliku

Wymagalnoœæ

Nr rachunku
beneficjenta

TAK

Format
danych

Liczba
znaków

Opis

numeryczne

26

Zapisany w cudzys³owach numer rachunku
beneficjenta w standardzie NRB.
Pole numeryczne, 26 znakowe o sta³ej
d³ugoœci.

Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK

alfanumeryczne

4x35

Pole 140 znakowe, podzielone na 4 czêœci
po 35 znaków. Poszczególne linie s¹
oddzielone znakiem„|”.
Maksymalna iloœæ znaków w linii: 35.

Nazwa i adres
beneficjenta

TAK

alfanumeryczne

4x35

TAK

numeryczne

8

Pole 140 znakowe, podzielone na 4 czêœci
po 35 znaków. Poszczególne linie s¹
oddzielone znakiem„|”. Maksymalna iloœæ
znaków w linii: 35.
Pole zerowe. Zawsze "0".
Niewykorzystywany obecnie.
Uwzglêdnione dla kompatybilnoœci
z systemami innych banków.

11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta
TAK

numeryczne

8

12 Tytu³ p³atnoœci TAK

alfanumeryczne

4x35

13 Pola puste

TAK

alfanumeryczne

2

14 Pola puste

TAK

alfanumeryczne

2

15 Klasyfikacja
polecenia

TAK

alfanumeryczne

2

W³aœciwe dla danego typu polecenia:
"51" - dla polecenia przelewu i przelewu
do "71" dla p³atnoœci podatkowych

alfanumeryczne

35

alfanumeryczne

3

Nie jest widoczne po przes³aniu do
beneficjenta. Dla potrzeb importu /
eksportu paczek wstawiamy nazwê paczki.
Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)

alfanumeryczne

4x35

8

9

10 Wartoœæ „0”

16 Nazwa paczki
p³atnoœci

Waluta operacji
Informacje
miêdzybankowe

Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych.
Poszczególne linie s¹ oddzielone znakiem
„|”.
Maksymalna iloœæ znaków w linii: 35.
Puste cudzys³owy "".
Niewykorzystywany obecnie.
Uwzglêdnione dla kompatybilnoœci
z systemami innych banków.
Puste cudzys³owy "".
Niewykorzystywany obecnie.
Uwzglêdnione dla kompatybilnoœci
z systemami innych banków.

Pole z informacj¹ miêdzybankowa - dane
pomijane przy wyœwietlaniu w banku
beneficjenta.
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H.2.3. Formatowanie pola tytu³u zlecenia dla przelewów podatkowych
Tytu³ przelewu podatkowego powinien byæ formatowany zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:
Nazwa podpola

Wymagalnoœæ

Format
danych

Typ i wartoœæ
identyfikatora /TI/

TAK

/TI/1!c14c

Okres /OKR/

TAK

/OKR/2!n1!a4n
lub /OKR/0
dla pustego
okresu

Uwagi

Typ i numer identyfikatora p³atnika:
N - Nip
R - Regon
P - Pesel
1 - seria i nr dowodu osobistego
2 - seria i nr paszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA! - numery identyfikatorów podajemy
bez spacji, kresek itp.

Rok, typ okresu i numer okresu,
za który dokonywana jest p³atnoœæ podatku.
R - rok w formacie dwucyfrowym
P - pó³rocze
K - kwarta³
M - miesi¹c
D - dekada
J - dzieñ
0 - (zero) dla nale¿noœci nie zwi¹zanych
z okresem rozliczeniowym

Symbol formularza
lub p³atnoœci /SFP/

TAK

/SFP/6c

Symbol formularza lub p³atnoœci:
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA! - zarówno podanie VAT7 jak i VAT-7
jest poprawne

Identyfikacja
zobowi¹zania /TXT/

TAK

/TXT/40x

Dowolny tekst dotycz¹cy p³atnoœci. Maksymalna
d³ugoœæ 40 znaków
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H.2.4.
Budowa pliku XML
H.2.4.1. Wymagania
Importowany plik jest zapisany w stronie kodowej UTF-8.
Maksymalna iloœæ przelewów wynosi 100
W plikach dopuszcza siê cyfry 0-9, litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne: \ - @ $ < > , . ( ) [ ] {}/ = _ % ~ & ^‘
H.2.4.2.Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu zwyk³ego:

Znacznik w pliku

<transactions>
<transaction>
<type>

Typ pola

Agg (1..n)
Agg (1..n)
NT,3

<transaction-date>

data

<amount>
<currency>
<acc>
<opposite-acc>
<opposite>
<Line-1>
<Line-2>
<line-3>
<Line-4>
<tytul>
<Line-1>
<Line-2>
<Line-3>
<Line-4>
<package-id>

K,12
NT,3
N,26
N,26
Agg(1..1)
NT,35
NT,35
NT,35
NT,35
Agg(0..1)
NT,35
NT,35
NT,35
NT,35
NT,35

Opis

W³aœciwy dla danego typu zlecenia, w obecnej
funkcjonalnoœci tylko przelewy zwyk³e i podatkowe bie¿¹ce i z dat¹ przysz³¹:
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
120 - Przelew do ZUS
Data zlecenia w jednym z formatów. Data musi byæ to dat
bie¿¹ca lub przysz³a.
Kwota operacji.
Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB.
Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB.
Pierwsza linia nazwy beneficjenta
Druga linia nazwy beneficjenta
Pierwsza linia adresu beneficjenta
Druga linia adresu beneficjenta
Pierwsza linia tytu³u
Druga linia tytu³u
Pierwsza linia tytu³u
Druga linia tytu³u
Pole identyfikuj¹ce paczkê przelewów.
Funkcjonalnoœæ dopuszcza importowanie wielu paczek,
które identyfikowane s¹ na podstawie nazwy.
Pole obowi¹zkowe dla importu / eksportu paczek
przelewów.

</transaction>
</transactions>
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H.2.4.3.Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu podatkowego:
Znacznik w pliku

<transactions>
<transaction>
<type>

Typ pola

Agg (1..n)
Agg (1..n)
NT,3

<transaction-date> data
<amount>
<currency>
<acc>
<opposite-acc>
<opposite>
<line-1>
<line-2>
<line-3>
<line-4>
<id-data>
<id-type>

<id>

<form-data>
<form-symbol>

K,12
NT,3
N,26
N,26
Agg(1..1)
NT,35
NT,35
NT,35
NT,35
Agg(1..1)
NT,1

NT,14

Agg(1..1)
NT,10

<Document
-id>
NT,20
<document
-period-year> NT,4
<document
-period-type> NT,1

Opis

W³aœciwy dla danego typu zlecenia, w obecnej
funkcjonalnoœci tylko przelewy zwyk³e i podatkowe bie¿¹ce i z dat¹ przysz³¹:
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
120 - Przelew do ZUS
Data zlecenia w jednym z formatów.
Data musi byæ to data bie¿¹ca lub przysz³a.
Kwota operacji.
Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB.
Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB.
Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
Druga linia nazwy organu podatkowego
Pierwsza linia adresu organu podatkowego
Druga linia adresu organu podatkowego
Typ identyfikatora p³atnika, jedna z wartoœci s³ownikowych:
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowód osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument to¿samoœci
Identyfikator zale¿ny od 'Typu identyfikatora':
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowód osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument to¿samoœci (A 14 F)
Symbol formularza bêd¹cy na liœcie symboli
udostêpnionych przez Urzêdy Skarbowe
(np. CIT, CIT-10, CIT-2B, etc)
Opcjonalne pole identyfikuj¹ce zobowi¹zanie
Rok za który op³acane jest zobowi¹zanie w formacie yyyy
Typ okresu zobowi¹zania: jedna z wartoœci s³ownikowych:
- R Rok
- K Kwarta³
- M Miesi¹c
- D Dekada miesi¹ca
- P Pó³rocze
- J Dzieñ
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H.2.4.3. (cd) Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu podatkowego:
Znacznik w pliku

Typ pola

Opis

<Document
-period
-number-1>

NT,2

Pole puste jeœli Typ okresu zobowi¹zania ustawionego
na Rok. Dla pozosta³ych typów pole obowi¹zkowe.
Pole przyjmuje wartoœci:
- dla Roku pole puste
- dla Kwarta³u wartoœci 01,02,03,04
- dla Miesi¹ca wartoœci od 01 do 12
- dla Dekady miesi¹ca wartoœci 01,02,03
- dla Pó³rocza wartoœci 01,02
- dla Dnia wartoœci od 01 do 31

< document
-period
-number-2>

NT,2

Pole puste jeœli Typ okresu zobowi¹zania ustawionego
na Rok, Kwarta³, Miesi¹c lub Pó³rocze.
Dla pozosta³ych typów pole obowi¹zkowe. Pole przyjmuje:
- Dla Dekady miesi¹ca wartoœci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoœci od 01 do 12

<Sender-data>
<line-1>
<line-2>
<line-3>
<line-4>
<package-id>

Agg(0..1)
NT,35
NT,35
NT,35
NT,35
NT,35

Pierwsza linia nazwy zobowi¹zanego
Druga linia nazwy zobowi¹zanego
Pierwsza linia adresu zobowi¹zanego
Druga linia adresu zobowi¹zanego
Pole identyfikuj¹ce paczkê przelewów.
Funkcjonalnoœæ dopuszcza importowanie wielu paczek,
które identyfikowane s¹ na podstawie nazwy.
Pole obowi¹zkowe dla importu / eksportu paczek
przelewów.

</transaction>
</transactions>
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H.2.5.

Budowa pliku VideoTEL

H.2.5.1. Wymagania
ka¿da operacja (przelew) jest zapisana w jednym wierszu
plik nie zawiera nag³ówka lub stopki z podsumowaniem
mo¿e zawieraæ maksymalnie 100 rekordów
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych:
UTF-8 CP852 lub WIN 1250
ka¿dy rekord zawieraæ powinien wszystkie pola obowi¹zkowe
ka¿dy rekord koñczy siê znakiem koñca linii <CRLF>
poszczególne pola oddzielone s¹ pojedyncz¹ spacj¹
w polach z³o¿onych podpola oddzielone s¹ trzema znakami zapytania„???”
zakres znaków specjalnych dozwolonych w pliku importowanym:
\ - @ $ < > , . ( ) [ ] {}/ = _ % ~ & ^ '
ka¿da operacja zawiera dok³adnie 14 pól

H.2.5.2. Format dla przelewów zwyk³ych
WymaPole
Nr
Pola w pliku galnoœæ

Format danych

Liczba
znaków

1
2
3
4

BBen
Rben
NrBen
REZ

alfanumeryczne 35
TAK alfanumeryczne 3x35
TAK alfanumeryczne 34
numeryczne

5

KW

TAK kwota

6
7
8
9
10
11

BNad
RNad
NrNad
REF
WAL3
NF

alfanumeryczne
alfanumeryczne
TAK alfanumeryczne
TAK alfanumeryczne
TAK alfanumeryczne
alfanumeryczne

35
35
34
4x35
3
35

12
13
14
15

DNN
WL
REZ2
PP01

TAK alfanumeryczne
alfanumeryczne
alfanumeryczne
TAK alfanumeryczne

3x35
1
35
35

Opis

Nazwa banku beneficjenta
Nazwa rachunku beneficjenta.
Numer rachunku beneficjenta
Klucz.
Pole mo¿e zawieraæ dowolna liczbê ca³kowita np.1
Kwota przelewu w formacie Z³.GR. Separatorem czêœci
u³amkowej jest kropka. Nie powinno u¿ywaæ siê
¿adnych innych separatorów, np. separatora tysiêcy.
Nazwa banku nadawcy
Nazwa rachunku nadawcy
Numer rachunku nadawcy
Tytu³ p³atnoœci
Waluta przelewu
Nazwa firmy, do której maja byæ dopisane nowe
rachunki beneficjenta, które zostan¹ zaimportowane
wraz z przelewami
Nazwa beneficjenta
Okreœlenie rodzaju w³asnoœci firmy NF
Nazwa systemu finansowego dla przelewu
Nazwa paczki p³atnoœci
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H.2.5.3. Format dla przelewów podatkowych (Videotel)
WymaPole
Nr
Pola w pliku galnoœæ

Format danych

Liczba
znaków

1

BBen

alfanumeryczne

2

Rben

TAK alfanumeryczne

3x35

3

NrBen

TAK alfanumeryczne

34

4

REZ

5

KW

TAK kwota

6
7
8
9

BNad
RNad
NrNad
REF

alfanumeryczne
alfanumeryczne
TAK alfanumeryczne
TAK alfanumeryczne

35
35
34
4x35

10 WAL3
11 NF

TAK alfanumeryczne
alfanumeryczne

3
35

12
13
14
15

TAK alfanumeryczne
alfanumeryczne
alfanumeryczne
TAK alfanumeryczne

3x35
1
35
35

DNN
WL
REZ2
PP01

35

numeryczne

Opis

Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w którym
prowadzony jest rachunek dla p³atnoœci
podatkowych)
Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla p³atnoœci podatkowych)
Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
p³atnoœci podatkowych)
Klucz.
Pole mo¿e zawieraæ dowolna liczbê ca³kowita np.1
Kwota przelewu w formacie Z³.GR.
Separatorem czêœci u³amkowej jest kropka.
Nie powinno u¿ywaæ siê ¿adnych innych separatorów,
np. separatora tysiêcy.
Nazwa banku nadawcy
Nazwa rachunku nadawcy
Numer rachunku nadawcy
Informacje o p³atnoœci podatku - typ i zawartoœæ
identyfikatora, okres za który dokonywana jest
p³atnoœæ, symbol formularza lub tytu³ p³atnoœci,
opis p³atnoœci
Nale¿y wprowadziæ jednym ci¹giem:
- S³owo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X)
i zawartoœæ identyfikatora (14X)
- S³owo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana
jest p³atnoœæ (7X)
- S³owo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub
p³atnoœci (7X)
- S³owo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytu³ p³atnoœci
(40X)
Waluta przelewu
Nazwa firmy, do której maja byæ dopisane nowe
rachunki beneficjenta, które zostan¹ zaimportowane
wraz z przelewami
Nazwa beneficjenta
Okreœlenie rodzaju w³asnoœci firmy NF
Nazwa systemu finansowego dla przelewu
Nazwa paczki p³atnoœci
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