Przedsiębiorstwa i korporacje

INKASA
w GOonline BIZNES
Moduł służy do wyświetlania w jednym miejscu informacji o inkasach importowych i eksportowych.
Czytelna prezentacja zapewnia komplet informacji o danym produkcie.
Dodatkowo udostępniono nowe funkcjonalności, tj.:
— generowanie raportów w formie plików .pdf, .xlsx, .csv z listy inkas oraz z listy opłat i prowizji,
— informacja nt opłat i prowizji,
— szybkie przekierowanie do płatności z tytułu inkasa importowego,
— powiadomienia dot. zarejestrowania nowego inkasa importowego oraz zapłaty za inkaso eksportowe,
— pobieranie szczegółów inkasa do pliku .pdf,
— dostęp do skanów dokumentów dla inkasa importowego.

Moduł Finansowanie handlu / GOonline Biznes
W celu przejścia do nowego modułu inkas, po zalogowaniu do BiznesPl@net, należy kliknąć w przycisk:
Przejdź do GOonline Biznes.

Nowy moduł inkas importowych i eksportowych znajduje się
w zakładce Finansowanie handlu w GOonline Biznes.
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Inkasa importowe/ Inkasa eksportowe
Po wejściu na Inkasa importowe użytkownik zobaczy główny ekran, a w nim:
— podsumowanie inkas — a
 ktywne inkasa podzielone per waluta z podsumowaniem kwot, sald oraz
kwot płatności odroczonych,
— listę inkas.

 Podsumowanie inkas
W podsumowaniu prezentowane są inkasa o statusie Otwarte, podsumowane per waluta, natomiast kliknięcie
opcji Zobacz więcej pozwoli na wyświetlenie informacji o otwartych inkasach w pozostałych walutach:

 Lista inkas
Na liście prezentowane są wszystkie inkasa, jakie zostały otwarte dla danej firmy. Na liście jest ustawiony filtr
dotyczący statusu inkasa Otwarte, stąd po wejściu widać otwarte inkasa. Widokiem listy można aktywnie zarządzać
poprzez dostępne filtry, tj. status inkasa, typ inkasa, data płatności, data awizacji, saldo, kwota, waluta.
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Filtrami można zarządzać w łatwy sposób:

Na liście inkas są prezentowane podstawowe informacje dotyczące danego inkasa
(listy różnią się opisami pól w zależności od rodzaju inkasa (importowe lub eksportowe):

Dla inkasa importowego udostępniliśmy szybkie akcje umożliwiające:
— pobranie skanów dokumentów (Pobierz dokumenty),
— przekierowanie do formatki zlecenia przelewu zagranicznego za inkaso (Zapłać).
Akcje te są dostępne także z poziomu szczegółów danego inkasa importowego.

Generowanie raportów

Użytkownik ma możliwość wygenerowania raportów w formie plików w formatach: .pdf, .csv, .xlsx z poziomu listy inkas.
W tym celu wystarczy wybrać wszystkie lub zaznaczyć interesujące nas pozycje i wybrać akcję Pobierz:

Zakładka Opłaty i prowizje
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Na ekranie głównym tuż obok zakładki Lista inkas użytkownik może w łatwy sposób przejść do zakładki
Opłaty i prowizje:

W zakładce Opłaty i prowizje znajduje się pełna informacja o prowizjach i opłatach, zarówno tych pobranych,
jak i naliczonych (do pobrania). Dodatkowo udostępniono także prowizje w statusie Anulowana.
Podobnie jak na liście inkas, tutaj także udostępniono filtry, które ułatwiają znalezienie konkretnych prowizji i opłat:

Listy opłat i prowizji także można eksportować do plików w formatach: .pdf, .csv, .xlsx.

Szczegóły Inkasa
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Po kliknięciu na wybrane inkasa z listy inkas, użytkownik zostaje przekierowany do szczegółów danego inkasa,
gdzie znajdzie wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, tj.:
— szczegóły inkasa,
— dane firmy,
— dane podawcy/ płatnika (w zależności od rodzaju inkasa),
— wydanie dokumentów,
— warunki płatności,
— koszty,
— informacje dodatkowe,
— numer przesyłki kurierskiej dla inkasa eksportowego,
— komentarz banku,
— skany dokumentów dla inkasa importowego.

Dodatkowo Szczegóły inkasa są podzielone na 3 sekcje:
— Szczegóły inkasa,
— Opłaty i prowizje,
— Historia.
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W zakładce Opłaty i prowizje na szczegółach danego inkasa, użytkownik ma dostęp do wszystkich opłat i prowizji
jakie zostały pobrane, naliczone (do pobrania) i anulowane dla tego konkretnego inkasa:

Listą można w łatwy sposób zarządzać poprzez filtry. Zakładka Historia inkasa umożliwia prześledzenie,
co działo się na danym inkasie od chwili jego otwarcia do zamknięcia. Dodatkowo w opcji Modyfikacja inkasa
udostępniliśmy akcję Zobacz przed zmianą, która daje podgląd do szczegółów inkasa sprzed zmiany.

Powiadomienia
Nowością w module inkas importowych i inkas eksportowych
są powiadomienia. Mamy dwa typy powiadomień:
1. Zarejestrowano nowe inkaso importowe.
2. Płatność za inkaso eksportowe.
Powiadomienia są udostępnione na górnym pasku
pod motywem dzwonka.
Po kliknięciu na dane powiadomienie użytkownik
zostaje przekierowany na Szczegóły inkasa.
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