Przedsiębiorstwa i korporacje

PRZELEW KRAJOWY

1

Możliwość wyszukania
kontrahenta z bazy
kontrahentów.
Na liście domyślenie
wyświetlają się nazwy
skrócone najczęściej
wybieranych kontrahentów.

2

Możliwość oznaczenia
trybu realizacji zlecenia:
• przelew zwykły
(domyślnie oznaczony),
• Sorbent,
• przelew natychmiastowy
(przelew Express Elixir transfer środków z banku
do banku w większości
przypadków trwa od kilku
do kilkunastu sekund.

3

Możliwość wysłania
potwierdzenia przelewu
na wskazany adres e-mail.

4

Możliwość utworzenia
Szablonu płatności podczas
definiowania przelewu:
• oznaczenie pola: Zapisz jako
nowy szablon płatności,
• wpisz nazwę Szablonu.

5

Zapisanie wprowadzonych
danych po wybraniu przycisku
[ZATWIERDŹ PRZELEW].










Przycisk [IMPORTUJ] powoduje
przejście na moduł importu zleceń.

Pola obligatoryjne oznaczone gwiazdką *
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Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający
NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.
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1

[ZAPISZ] – spowoduje
wyłącznie zapisanie
przelewu bez autoryzacji.
Wprowadzone zlecenia
będzie oczekiwało na
brakujące podpisy
w module Do wysłania.
System wyświetli formatkę
do wprowadzenia
kolejnego przelewu.



2





[PODPISZ I WYŚLIJ] –
spowoduje przekazanie
zlecenia do realizacji.
UWAGA: jeśli w firmie
obowiązuje wielopoziomowy
schemat akceptacji, zlecenie
będzie oczekiwało na
brakujące podpisy –
moduł – Do wysłania.
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STATUSY PRZELEWÓW








1

Do wysłania – zlecania
oczekujące na podpis
i wysłanie.

4

Poczekalnia – zlecenia
wysłane do banku ale
niezrealizowane z uwagi na
brak środków na rachunku.

2

Zrealizowane – zlecenia
zrealizowane.

5

Wyszukiwanie – pozwala na
wyszukanie zleceń z różnymi
statusami.

3

Odrzucone – zlecenia
odrzucone na koniec dnia
operacyjnego w przypadku
braku środków na rachunku.

Informacje o statusach przelewów
są dostępne w menu Przegląd
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1

Kolejność przelewów znajdujących się w Poczekalni
może być dowolnie modyfikowana przez użytkownika.
Zaznacz Przelewy

2

Użyj strzałki w celu
zmiany kolejności

3

Wybierz przycisk
[ZAPISZ ZMIANY]

POCZEKALNIA
System BiznesPl@net umożliwia wprowadzenie przelewu
mimo braku środków na rachunku.
Zlecenia z poczekalni zostają:
— zrealizowane po zasileniu rachunku,
— odrzucone po przekroczeniu godziny granicznej dla
realizacji zleceń krajowych i zagranicznych.
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