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1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET
W systemie BiznesPl@net została udostępniona nowa funkcjonalność: Elektroniczna Platforma Walutowa –
FX Pl@net – zakładka o nazwie „FX Pl@net”.
Nowy moduł umożliwia realizowanie transakcji wymiany walut w trybie on-line przez 24 godziny 5 dni
w tygodniu.* Klienci w systemie mogą samodzielnie zawierać z Bankiem transakcje pomiędzy firmowymi
rachunkami.
Menu w ramach nowej funkcjonalności zawiera następujące elementy:
Nowa Transakcja / Oferta
Historia Transakcji
Historia Ofert
Alerty (alerty kursowe)
Serwis Ekonomiczny
Wykresy
Tabela Kursowa

* Transakcje dostępne przez 24 godziny na dobę (od poniedziałku do piątku) z wykluczeniem dni wolnych od pracy
(transakcje dostępne od godziny 5:00 w poniedziałek do godziny 23:00 w piątek).

2

BNP PARIBAS | FX PL@NET

2. PIERWSZE LOGOWANIE
W celu skorzystania z nowej platformy transakcyjnej, Klient powinien uprzednio zalogować się do systemu
elektronicznego BiznesPl@net. Na głównym pasku (u góry prezentowanego poniżej ekranu) znajduje się
zakładka FX Pl@net.
Platforma FX Pl@net otwiera się w osobnym oknie i nie ma dodatkowych obowiązków logowania.

Każdy nowy użytkownik logujący się po raz pierwszy do FX Pl@net, musi „dostosować” platformę do
swoich wymagań.
Uruchamiając funkcję „Dostosuj”, użytkownik zostaje przeniesiony do panelu ustawień.
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2. PIERWSZE LOGOWANIE – USTAWIENIA
Użytkownik dostosowuje ekran startowy platformy:

Użytkownik, chcąc w pełni korzystać z funkcjonalności

Wykres
w zakresie Ofert oraz alertów kursowych, wprowadza
Ostatnie Transakcje
dane w polach „Powiadomienia dla Ofert” oraz
„Powiadomienia dla alertów kursowych”.
Ostatnie Oferty
Ostatnie wiadomości ekonomiczne
dodatkowo — potwierdzenie woli zawarcia Transakcji (aplikacja, każdorazowo przed zawarciem
Transakcji/ złożeniem Oferty, będzie pytać użytkownika, czy na pewno chce zawrzeć daną Transakcję/
złożyć daną Ofertę), zaznaczając funkcjonalności z lewej strony. Możliwe jest również są ustawienie
domyślnej firmy, którą reprezentuje użytkownik oraz rachunków służących do rozliczenia zawieranych
Transakcji.
kursy walut
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2. PIERWSZE LOGOWANIE – USTAWIENIA
Dokonane zmiany użytkownik zapisuje przy użyciu przycisku w lewym dolnym rogu —
„Zapisz Ustawienia”.

2. PIERWSZE LOGOWANIE – USTAWIENIA
Po przejściu na „stronę domową” (menu w lewym górnym rogu), użytkownik widzi platformę
wymiany sparametryzowaną według spersonalizowanych ustawień.
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3. NOWA TRANSAKCJA / OFERTA
Pierwsza zakładka „Nowa Transakcja / Oferta” – dotyczy:
zawierania Transakcji (sprzedaży lub kupna) - dostępnych dla użytkownika, zgodnie z postanowieniami
zawartej z Bankiem umowy lub
składania Ofert.
Prezentowane są tutaj aktualne kursy walut (dla par walutowych zdefiniowanych uprzednio
w Ustawieniach).

3.1 TRANSAKCJA SPRZEDAŻY / KUPNA WALUTY
Aby zawrzeć Transakcję, użytkownik powinien wybrać kurs sprzedaży lub kupna waluty – właściwy
dla strony Transakcji, którą chciałby wykonać.
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3.1 TRANSAKCJA SPRZEDAŻY / KUPNA WALUTY
Po wybraniu odpowiedniej strony Transakcji (sprzedaję, kupuję) – użytkownik przechodzi do panelu
szczegółów danej Transakcji.

Wszystkie pola mają możliwość modyfikacji; użytkownik uzupełnia wszystkie informacje niezbędne do
zawarcia Transakcji:
wybiera stronę Transakcji (Sprzedaję / Kupuję)
wpisuje Kwotę Transakcji
wybiera Datę Rozliczenia (Data Rozliczenia dla Klientów nieposiadających limitu – tylko na dziś).
sprawdza / wybiera rachunki, poprzez które dokonywane będzie przewalutowanie środków
z tytułu zawartej Transakcji.
Po prawidłowym określeniu wszystkich parametrów Transakcji, użytkownik zatwierdza daną Transakcję
klikając przycisk „Zatwierdź Transakcję” znajdujący się u dołu panelu Nowa Transakcja / Oferta.
Jeśli w Ustawieniach użytkownik uprzednio zaznaczył pole „Dodatkowe potwierdzenie woli zawarcia
Transakcji / złożenia Oferty” - przy zatwierdzeniu Transakcji aplikacja każdorozowo zapyta „Czy na
pewno chcesz zatwierdzić Transakcję?”

Po zatwierdzeniu Transakcji, poprzez kliknięcie klawisza „OK”, Transakcja zostaje zawarta i
użytkownikowi wyświetlone zostają jej szczegóły.
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3.1 TRANSAKCJA SPRZEDAŻY / KUPNA WALUTY
UWAGA: Od czasu wyświetlania powyższego komunikatu
użytkownik ma 5 sekund na zawarcie Transakcji.
Jeśli w Ustawieniach nie zostało uprzednio zaznaczone pole „Dodatkowe potwierdzenie woli zawarcia
Transakcji/ złożenia Oferty”, Transakcja zostaje zawarta bez dodatkowego zapytania. Od razu
wyświetlone zostają szczegóły zawartej Transakcji.
UWAGA: szczegóły / Potwierdzenie Transakcji zawartej na datę waluty „dziś” –
możliwe są / jest do pobrania w postaci pliku PDF. Plik z Potwierdzeniem takiej
transakcji jest również dostępny z poziomu „Historii Transakcji”.
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3.2 OFERTA SPRZEDAŻY / OFERTA KUPNA
Z poziomu pierwszej zakładki użytkownik może również złożyć Ofertę Sprzedaży lub Ofertę Kupna.
W tym celu, z poziomu strony „Nowa Transakcja/Oferta”, użytkownik wybiera kurs sprzedaży lub
kurs kupna waluty – właściwy dla strony Oferty, którą chciałby złożyć. Analogicznie, jak w przypadku
Transakcji sprzedaży / kupna waluty (pkt 3.1.).

Po wybraniu odpowiedniej strony Oferty (sprzedaję, kupuję) - użytkownik przechodzi do panelu
szczegółów danej Oferty.

Wszystkie pola mają możliwość modyfikacji; użytkownik uzupełnia wszystkie informacje niezbędne do
złożenia Oferty:
wybiera stronę Oferty (Składam Ofertę sprzedaży/ Składam Ofertę kupna),
wpisuje kwotę Oferty,
sprawdza / wybiera rachunki, poprzez które dokonywane będzie przewalutowanie środków
z tytułu zrealizowanej Oferty (zawartej w wyniku jej realizacji Transakcji),
wpisuje Kurs Wymiany, po którym chciałby złożyć Ofertę.
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3.2 OFERTA SPRZEDAŻY/ OFERTA KUPNA
UWAGA: Kurs Wymiany musi być wyższy od kursu bieżącego - w przypadku
Oferty sprzedaży lub niższy od kursu bieżącego - w przypadku Oferty kupna.
wybiera termin ważności Oferty
UWAGA: maksymalny termin ważności Oferty – do 30 dni.
wybiera godzinę ważności Oferty
UWAGA: Oferty mogą być składane oraz będą realizowane
przez 24 godziny 5 dni w tygodniu.*

Po prawidłowym określeniu wszystkich parametrów Oferty, użytkownik zatwierdza daną Ofertę klikając
przycisk „Zatwierdź Ofertę” znajdujący się u dołu panelu Nowa Transakcja / Oferta.
Jeśli w Ustawieniach użytkownik uprzednio zaznaczył pole „Dodatkowe potwierdzenie woli zawarcia
Transakcji/ złożenia Oferty” - przy zatwierdzeniu Oferty aplikacja każdorazowo zapyta „Czy na pewno
chcesz zatwierdzić Ofertę?”.

Po zatwierdzeniu Oferty, poprzez kliknięcie klawisza „OK”, Oferta zostaje złożona i użytkownikowi
wyświetlone zostają jej szczegóły.
Jeśli w Ustawieniach nie zostało uprzednio zaznaczone pole „Dodatkowe potwierdzenie woli
zawarcia Transakcji/ złożenia Oferty”, Oferta zostaje złożona bez dodatkowego zapytania.
Od razu wyświetlone zostają szczegóły złożonej Oferty.

* Od godziny 5:00 w poniedziałek do godziny 23:00 w piątek.
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3.2 OFERTA SPRZEDAŻY/ OFERTA KUPNA

3.3 HISTORIA TRANSAKCJI
FX Pl@net umożliwia użytkownikowi śledzenie wszystkich Transakcji zarejestrowanych za jej
pośrednictwem (zarówno zawartych, jak i transakcji odrzuconych).
Pola edytowalne przez użytkownika:
Dzień Rozliczenia od
Dzień Rozliczenia do
Status.
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3.3 HISTORIA TRANSAKCJI
Użytkownik może, poprzez wybór danej Transakcji, przejść do jej szczegółów. Ma również możliwość
w każdym momencie, dla Transakcji z datą waluty na „dziś”, wydrukowania jej Potwierdzenia.

3.4 HISTORIA OFERT
FX Pl@net umożliwia użytkownikowi śledzenie wszystkich Ofert zarejestrowanych za jej pośrednictwem
(zarówno zrealizowanych, jak i zawartych, oczekujących, odrzuconych i anulowanych).
Pola edytowalne przez użytkownika:
Data złożenia od
Data złożenia do
Status.
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3.4 HISTORIA OFERT
Użytkownik może, poprzez wybór danej Oferty, przejść do jej szczegółów. Jeśli Oferta nie została
zrealizowana / nie wygasła, Użytkownik ma możliwość jej modyfikacji lub anulowania.

3.5 ALERTY KURSOWE
Funkcjonalność informująca użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o interesujących go
poziomach kursu walutowego, bez konieczności ciągłego śledzenia zmian rynkowych.
Aby wprowadzić warunek alertu kursowego, użytkownik korzysta z zakładki „Alerty”, a następnie
wybiera zakładkę „Nowy alert”.
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3.5 ALERTY KURSOWE
W celu wprowadzenia nowego alertu kursowego, użytkownik wypełnia następujące pola
w zakładce „Nowy alert”:
Para walut
Warunek
Znak warunku
Kurs Warunku
Data rozpoczęcia oraz data zakończenia
Dane w polu „adres e-mail” - przeniesione zostaną z ustawień platformy, po wcześniejszym
uzupełnieniu przez użytkownika „Powiadomienia dla alertów kursowych”.

Wszystkie wprowadzone przez użytkownika alerty kursowe widoczne są w zakładce „Alerty”.
Użytkownik w każdym momencie może sprawdzić szczegóły, dokonać modyfikacji lub usunięcia
uprzednio wprowadzonego alertu kursowego.
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3.6 SERWIS EKONOMICZNY
Każdy użytkownik ma dostęp, z poziomu zakładki „Serwis ekonomiczny”, do codziennych
komentarzy ekonomicznych przygotowanych przez ekonomistów BNP Paribas S.A.
W zakładce tej publikowane są aktualne dzienne i miesięczne raporty makroekonomiczne,
najświeższe prognozy oraz komentarze z polskich i zagranicznych rynków.

Każdy użytkownik ma możliwość wyświetlenia poszczególnych wiadomości. Zamieszczane są również
komentarze oraz raporty w postaci pliku PDF do pobrania.
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3.7 WYKRESY
FX Pl@net umożliwia użytkownikowi śledzenie zmian średnich kursów walutowych dla wybranych
par walut i podgląd wykresów dla tych kursów.
Pola edytowalne przez użytkownika:
Okres
Para walutowa.

3.8 TABELA KURSOWA
FX Pl@net daje użytkownikowi dostęp do aktualnie obowiązujących tabelowych kursów
kupna / sprzedaży BNP Paribas S.A. oraz kursów średnich Narodowego Banku Polskiego.
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