Podręcznik użytkownika
systemu iNORD Business

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za skorzystanie z systemu iNORD Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy
Podręcznik użytkownika iNORD Business, który pozwoli Państwu zapoznać się z najważniejszymi
funkcjami systemu iNORD Business, jak również ułatwi codzienne korzystanie. Zamieszczone informacje
pomogą Państwu poznać zakres oraz rodzaj oferowanych usług, jak również dokonać żądanych przez
Państwa czynności. Znajomość zasad zawartych w Podręczniku zapewni optymalne wykorzystanie
wszystkich możliwości naszego systemu.
W razie wszelkich dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod poniżej podanymi
numerami telefonu:


Klienci Korporacyjni: 022 524 18 88



Klienci SME oraz Wspólnoty Mieszkaniowe: 022 531 39 31

Życzymy przyjemnego korzystania z systemu!
DNB Bank Polska S.A.

1

Spis treści
1. Zasady korzystania z systemu iNORD Business ................................................................................................................ 3
2. Opis pierwszego logowania.................................................................................................................................................. 4
3. Generowanie klucza na urządzeniu krypt. USB................................................................................................................... 6
4. Autoryzacja SMS ................................................................................................................................................................. 13
5. Na skróty.............................................................................................................................................................................. 15
6. Zlecenia................................................................................................................................................................................ 15
A.

Przelew krajowy .................................................................................................................................................. 16

B.

Przelew ZUS ....................................................................................................................................................... 18

C.

Przelew US ......................................................................................................................................................... 19

D.

Przelew zagraniczny / Przelew krajowy w walucie obcej ...................................................................................... 21

E.

Przelew masowy ................................................................................................................................................. 23

F.

Przelew grupowy ................................................................................................................................................. 25

G.

Autoryzacja i wysyłka zleceń ............................................................................................................................... 26

H.

Statusy zleceń ..................................................................................................................................................... 26

I.

Potwierdzenie zlecenia ........................................................................................................................................ 28

6. Rachunki .............................................................................................................................................................................. 29
A.

Salda .................................................................................................................................................................. 29

B.

Historia operacji ................................................................................................................................................ 31

C.

Wyciągi .............................................................................................................................................................. 32

D.

Operacje dzisiejsze ........................................................................................................................................... 33

7. Produkty .............................................................................................................................................................................. 34
A.

Płatności ............................................................................................................................................................ 34

B.

Lokaty ................................................................................................................................................................ 35

C.

Kredyty............................................................................................................................................................... 35

D.

Wymiana walut .................................................................................................................................................. 36

E.

NORDcollect ...................................................................................................................................................... 37

F.

Polecenie zapłaty .............................................................................................................................................. 39

G.

Karty płatnicze ................................................................................................................................................... 42

8. Import/Eksport..................................................................................................................................................................... 46
A.

Import ................................................................................................................................................................. 46

B.

Eksport ................................................................................................................................................................ 48

9. Komunikacja ........................................................................................................................................................................ 52
A.

Wnioski .............................................................................................................................................................. 52

10. Administracja .................................................................................................................................................................... 55
A.

Zarządzanie systemem ....................................................................................................................................... 55

B.

Słowniki ............................................................................................................................................................... 59

C.

Powiadomienia .................................................................................................................................................... 62

11. Przydatne funkcjonalności iNORD Business .................................................................................................................. 64
A.

Funkcja POWIEL................................................................................................................................................ 64

B.

Wyszukiwarka SWIFT ........................................................................................................................................ 65

12. Najczęściej zadawane pytania .......................................................................................................................................... 65

2

1. Zasady korzystania z systemu iNORD Business
Zarówno przed rozpoczęciem korzystania z systemu iNORD Business, jak również każdorazowo podczas
pracy z systemem, proszę pamiętać o poniższych zasadach bezpieczeństwa!

Dane logowania:


Dbaj o poufność i bezpieczeństwo swojego hasła oraz PIN. Jeśli podejrzewasz, że ktokolwiek
wszedł w posiadanie Twojego hasła – natychmiast skontaktuj się z Bankiem!



Nie używaj tych samych haseł do logowania do bankowości internetowej oraz do innych
serwisów.



Nie przechowuj w jednym miejscu danych do logowania (login i hasło) ani danych do autoryzacji
transakcji (urządzenie kryptograficzne i PIN).



Dokonuj okresowej zmiany hasła wybierając nowe hasło zgodnie z zaleceniami Banku.

Adres logowania:


Do logowania używaj adresu podanego na stronie WWW Banku. Pamiętaj – Bank nigdy nie
przesyła linku z adresem logowania w emailu.



Sprawdź czy adres logowania rozpoczyna się od https oraz czy połączenie jest szyfrowane
(widoczna ikona kłódki w pasku logowania). Nigdy nie ignoruj informacji o błędzie certyfikatu.

Korzystanie z systemu i autoryzacja transakcji:


Pracę z systemem iNORD Business prowadź tylko na zaufanym komputerze, nie korzystaj z
systemu na komputerze, który może być podejrzany (np. w kafejce internetowej).



Podczas pracy z systemem korzystaj tylko z 1 okna przeglądarki.



Jeśli musisz przerwać pracę i oddalić się od komputera – koniecznie wyloguj się.



Klucz prywatny (niezbędny do autoryzacji transakcji) zapisuj tylko na nośniku kryptograficznym
USB dostarczonym przez Bank. Nigdy nie używaj w tym celu nośników nie dostarczonych przez
Bank.



Przed zatwierdzeniem transakcji upewnij się, że wprowadzone dane (rachunek odbiorcy, kwota)
są zgodne z zamierzonymi danymi.



Jeśli korzystasz z nośnika kryptograficznego USB -

umieszczaj go w porcie USB tylko

podczas autoryzacji transakcji. Po zakończeniu procesu autoryzacji – usuń urządzenie z portu
USB i umieść w bezpiecznym miejscu.


Jeśli korzystasz z kodów autoryzacyjnych SMS – uważnie przeczytaj treść otrzymanego SMS
oraz upewnij się, że podana suma kontrolna (dla list i paczek zleceń) jest zgodna z sumą
kontrolną wyświetloną na ekranie. Ponadto, unikaj sytuacji w których otrzymujesz kod SMS na
urządzenie mobilne, na którym dokonujesz również podpisania przelewu.

3



Podczas podpisywania list lub paczek zleceń, sprawdź czy zawartość jest zgodna z tym co
chcesz autoryzować.



Weryfikuj historię autoryzowanych transakcji (szczególnie transakcji wysyłanych w ramach
paczek przelewów).

Bezpieczeństwo komputera:


Na bieżąco instaluj aktualizacje systemu operacyjnego, używanych programów oraz
przeglądarek zgodnie z zaleceniami producentów.



Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania.



Nie otwieraj i nie uruchamiaj plików oraz oprogramowania nieznanego pochodzenia. Nie odwiedzaj
stron WWW, do których nie masz zaufania.



Korzystaj z systemu antywirusowego i dbaj o jego aktualizację.

2. Opis pierwszego logowania
Proszę wejść na stronę www.dnb.pl, a następnie w prawym górnym rogu kliknąć na „Logowanie' i wybrać
„iNORD Business”. W miejscu Identyfikator/ID proszę wpisać Numer klienta, który umieszczony jest na
Potwierdzeniu wydania pakietu startowego otrzymanym od Banku. Proszę zapamiętać Numer Klienta
(Identyfikator) - jego wprowadzenie będzie konieczne przy każdorazowym logowaniu do systemu.

Proszę kliknąć Dalej / Next.
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W polu Hasło proszę wpisać sześciocyfrowy kod z koperty.

Po zatwierdzeniu logowania system wymusi zmianę hasła: proszę wpisać aktualne hasło (sześciocyfrowy
Kod z bezpiecznej koperty) oraz zdefiniować nowe hasło.
UWAGA! Hasło musi zawierać od 12 do 32 znaków - w tym co najmniej 1 małą literę, 1 wielką literę
oraz 1 cyfrę. Podczas zmiany hasła, system poprosi o podanie dodatkowych danych znanych
jedynie użytkownikowi.

UWAGA! Jeżeli użytkownik podczas logowania trzykrotnie wpisze błędne hasło, dostęp do konta
zostanie zablokowany.
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Użytkownik może złożyć dyspozycje zmiany metody logowania – wówczas logowanie będzie
każdorazowo potwierdzane kodem SMS wysłanym na numer telefonu użytkownika.
W celu odblokowania konta proszę o kontakt z Account Managerem pod numerem (022) 524 18 88 lub
mailowo accountmanagers@dnb.pl.
System pamięta do 10 ostatnio wykorzystywanych haseł. Zmieniając lub odblokowując hasło należy
pamiętać aby zawsze wprowadzić hasło inne niż jedno z 10 poprzednich.

OPIS KOLEJNEGO LOGOWANIA
Podczas logowania należy wpisać tylko niektóre znaki z tego hasła w zależności od wyświetlonych pól.
Każdy znak hasła posiada swoją kolejną pozycję.
Np. dla poniższego hasła:
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Podczas kolejnego logowania i wyświetlenia poniższej maski hasła oraz posiadając wskazane wyżej
hasło należy wpisać następujące znaki:
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3. Generowanie klucza na urządzeniu krypt. USB
(dla użytkowników posiadających uprawnienia do autoryzacji zleceń lub wniosków)
Aby wygenerować klucz prywatny, który będzie służył do podpisywania (autoryzacji) zleceń lub wniosków,
należy w pierwszej kolejności zainstalować program Comarch SmartCard obsługujący token (urządzenie
kryptograficzne USB).. Program jest dostępny na stronie internetowej służącej do logowania do systemu
iNORD Business (link o nazwie Pobierz sterowniki do USB Token).
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UWAGA! Aby poprawnie zainstalować program Comarch SmartCard konieczne jest posiadanie
uprawnień administracyjnych na komputerze (w celu uzyskania informacji na temat uprawnień należy
kontaktować się ze swoim działem informatycznym).
W trakcie instalacji programu Comarch SmartCard, token nie może znajdować się w porcie USB!

Plik instalacyjny programu Comarch SmartCard można zapisać na dysku lub bezpośrednio otworzyć.
Przebieg instalacji jest widoczny poniżej (elipsą zaznaczono elementy wymagające kliknięcia użytkownika):
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Po zainstalowaniu programu Comarch SmartCard i ponownym uruchomieniu komputera należy
zalogować się do bankowości internetowej iNORD Business. Na górze strony powinien pojawić się beżowy
pasek (widoczny poniżej) inicjalizujący instalację komponentu SignActiveX o nazwie „install_ax.exe”, na
który należy kliknąć prawym klawiszem myszy. Dodatek należy zainstalować dla wszystkich użytkowników
(jeśli na danym komputerze może pracować wielu użytkowników).

Przebieg instalacji komponentu SignActiveX jest widoczny poniżej (elipsą zaznaczono elementy
wymagające kliknięcia użytkownika):
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Po zakończeniu pracy kreatora instalacji komponentu, należy odświeżyć stronę (np. wybór dowolnej
zakładki w bankowości internetowej). Status komponentu SignActiveX na szarym pasku na górze ekranu
powinien ulec zmianie na „OK”.
W przypadku braku komponentu, proszę skonfigurować przeglądarkę zgodnie z zaleceniami Banku instrukcja jest dostępna na stronie internetowej do logowania do systemu iNORD Business (link o nazwie
Konfiguracja przeglądarki) lub skontaktować się z Account Managerem pod numerem (022) 524 18 88 lub
mailowo accountmanagers@dnb.pl.
Po skonfigurowaniu przeglądarki należy przystąpić do generowania klucza w sposób przedstawiony
poniżej.
Proszę włożyć token do portu USB. Następnie proszę zalogować się do systemu iNORD Business i wybrać
zakładkę Administracja, opcję Klucze a następnie Generuj nowy klucz. W efekcie wywołane zostanie okno
Generacja klucza, które należy wypełnić:

Nazwa klucza: Dowolna nazwa, pod którą będzie widoczny klucz w systemie iNORD Business. Nie
Proszę nie używać polskich znaków w nazwie klucza!
PIN: Przy pierwszej generacji klucza konieczne jest wpisanie PIN-u domyślnego.
PIN domyślny: prosimy o kontakt z Account Managerem
Po wypełnieniu wszystkich pól i zatwierdzeniu procesu klawiszem Generuj pojawi się informacja o
prawidłowym wygenerowaniu klucza:
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Unikalny numer (tzw. odcisk klucza) wygenerowanego klucza będzie widoczny w zakładce Administracja ->
Klucze –> Zarządzanie kluczami.
Następnie należy zmienić numer PIN do autoryzacji - z domyślnego na indywidualny, który będzie używany
podczas każdej autoryzacji. W tym celu należy użyć opcji Zmień numer PIN. Proszę uzupełnić pola jak
poniżej:
Podaj aktualny PIN do karty: Aktualnym numerem PIN jest PIN
domyślny.
Podaj nowy PIN: PIN indywidualny powinien zawierać minimum 8
znaków i spełniać następujące wymagania: minimum 1 wielka litera,
minimum 1 mała litera, minimum 1 cyfra.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wprowadzenie numeru PIN
innego niż hasło do logowania!
Powtórz nowy PIN: Należy powtórzyć PIN indywidualny.
Po zainstalowaniu komponentu SignActiveX i wygenerowaniu klucza na pasku pojawi się poniższa
informacja:

Wygenerowany klucz jest od razu aktywny. Aby jednak móc autoryzować zlecenia konieczne jest
wylogowanie się i ponowne zalogowanie do systemu iNORD Business.
Token pozwala na zapis maksymalnie 2 kluczy. Istnieje możliwość usunięcia klucza z tokena za pomocą
programu Comarch SmartCard (dostępny w menu 'Start' komputera) i wygenerowania nowego w
systemie iNORD Business. System pamięta do 10 ostatnio wykorzystywanych kodów PIN. Zmieniając lub
odblokowując PIN należy pamiętać, aby zawsze wprowadzić hasło inne niż 10 poprzednich.
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4. Autoryzacja SMS
Co to jest autoryzacja SMS?
Dzięki usłudze autoryzacji SMS, użytkownicy mogą podpisywać przelew (listę przelewów) lub wnioski
elektroniczne z użyciem jednorazowych kodów SMS, wysyłanych na zdefiniowany w systemie (widoczny w
module Administracja –> Autoryzacja) numer telefonu tego użytkownika. Autoryzacja dokonana za pomocą
kodów SMS jest równie ważna, co podpis złożony przy użyciu klucza zapisanego na nośniku
kryptograficznym USB.
Z jakiej metody autoryzacji skorzystać?
Bank udostępnia narzędzia autoryzacji na podstawie wyboru użytkownika. Użytkownik może zdecydować
się na udostępnienie mu:


nośnika kryptograficznego USB,



kodów SMS,



obydwu powyższych metody.

Po parametryzacji danych dokonanej przez Bank, użytkownik będzie posiadał informację o dostępnych
metodach w module Administracja –> Zarządzanie systemem -> Autoryzacja.
W ramach każdej z firm, do których użytkownik posiada uprawnienia do podpisywania, mogą zostać
udostępnione różne opcje metod autoryzacji (do wyboru spośród a, b lub c).
Jeśli w ramach danej firmy, użytkownik korzysta z opcji c tj. posiada udostępniony nośnik kryptograficzny
USB oraz kody SMS, może samodzielnie dokonać wyboru metody, która w danym momencie będzie
aktywna.
Zmiany metody autoryzacji, jak również zmiany numeru telefonu do wysyłki kodów SMS, użytkownik może
dokonać samodzielnie w systemie w module Administracja –> Zarządzanie systemem -> Autoryzacja
poprzez kliknięcie na link Aktywuj lub przycisk Zmień numer.
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Zmiana metody autoryzacji wymaga zatwierdzenia za pomocą dotychczas aktywnej metody. Nowa metoda
autoryzacji, będzie aktywna po ponownym zalogowaniu do systemu.
Zmiana numeru telefonu, wymaga wpisania kodu SMS wysłanego zarówno na dotychczasowy, jak i nowy
numer telefonu. Przy zmianie numeru telefonu należy pamiętać, aby wprowadzić go w odpowiednim
formacie:
dla numerów krajowych: +48XXXXXXXXX
dla numerów zagranicznych: +XX………………
UWAGA! Podczas korzystania z metody autoryzacji SMS należy zwrócić szczególną uwagę na
kwestie bezpieczeństwa. Zawsze sprawdzaj, czy otrzymany SMS posiada szczegóły zgodne z
autoryzowana płatnością:


numer rachunku,



kwota i waluta,



w przypadku kilku przelewów – suma kontrolna.

Otrzymany kod, należy niezwłocznie wpisać w odpowiednim miejscu na ekranie zatwierdzania płatności
lub wniosku. W przypadku upłynięcia ważności kodu SMS, należy wygenerować go ponownie.
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5. Na skróty
Menu Na skróty umożliwia szybki i bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji systemu
iNORD Business.
Jest to widok ekranu samodzielnie personalizowany przez użytkownika. Aby dodać pozycję należy wybrać
ikonę znajdującą się na danej formatce w prawym górnym rogu formularza

.

Po zalogowaniu do systemu pierwszą wyświetlaną zakładką jest menu Na skróty, gdzie prezentowana jest
lista dotychczas dodanych pozycji. Jednocześnie w tej zakładce można usunąć wybrane pozycje (przycisk
Usuń widoczny poniżej).

6. Zlecenia
Menu Zlecenia umożliwia definiowanie, podpisywanie i wysyłanie przelewów.
Zakładka podzielona jest na pięć sekcji:


Wprowadzanie zleceń



Zlecenia w przygotowaniu



Historia zleceń



Przelewy zdefiniowane



Kursy walut

Dostępne pozycje w formatce Wprowadzanie zleceń obejmują przelewy:


Krajowe



Do ZUS



Do urzędów skarbowych
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Zagraniczne / krajowe w walucie



SEPA



Wewnętrzne



Masowe



Masowe do ZUS



Masowe do urzędów skarbowych

A. Przelew krajowy
Aby wysłać przelew krajowy należy wejść w zakładkę Zlecenia -> Wprowadzanie zleceń, a następnie
kliknąć w lewej kolumnie Przelew krajowy. Następnie należy wypełnić wszystkie wymagane pola i
wybrać odpowiednią opcję na zleceniu spośród czterech znajdujących się na dole strony.
Ikona

umożliwia wybranie odpowiednich danych z listy bądź bazy. Istnieje również możliwość dodania

danych do słownika poprzez wypełnienie pól oraz kliknięcie przycisku Dodaj do listy.
Pola oznaczone strzałką

są nieobowiązkowe.
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Wyczyść

–

powoduje

wyczyszczenie

wszystkich

pól

wypełnionych

formatce

Zapisać jako roboczy - przelew zostaje

Zapisać jako zdefiniowany - Pojawia się formularz

Zatwierdzić - powoduje przejście do ekranu

zapisany

do

służący do przypisania przelewu do odpowiedniego

pośredniego,

formularza

jest

słownika. W takim wypadku należy wybrać jedynie

widoczny wyłącznie przez osobę, która go

grupę, do której przelew ma być skierowany i kliknąć

wprowadziła.

Zapisz jako zdefiniowany.

na

nieedytowalnych,

którym,

w

prezentowane

polach
będą

szczegółowe informacje na temat przelewu.

w

systemie
Przeglądu
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Przelewy krajowe mogą zostać również zaimportowane do systemu z pliku w formacie PLI lub
zdefiniowanym przez użytkownika zarówno w formie przelewów pojedynczych, masowych jak i grupowych.
Więcej informacji znajduje się w części 8.Import/Eksport.

B. Przelew ZUS
Formatka przelewu ZUS służy do definiowania polecenia przelewu na rachunki Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
UWAGA! Przelewy kierowane na rachunki ZUS a wysyłane z ekranu 'Przelewu krajowego” zostaną
odrzucone z powodu niespełnienia wymagań Krajowej Izby Rozliczeniowej w zakresie odpowiedniego
formatu tytułu przelewu.
W celu przygotowania przelewu należy:


W sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek, z którego ma być zrealizowany przelew.



W sekcji Dane płatnika wymagane są: Nazwa płatnika, NIP płatnika oraz REGON.

Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących beneficjenta płatności ZUS poprzez wybranie
odpowiedniego rachunku (FP i FGSP, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne) w polu
rozwijanym Rachunek beneficjenta.
Wypełniając sekcje Dane zlecenia należy wypełnić następujące pola: Typ wpłaty – lista rozwijana,
Deklaracja (MMRRRR), Numer deklaracji, Numer decyzji/umowy…, Kwota, Data wykonania.
Podczas wprowadzania zlecenia ZUS, system dokonuje walidacji czy wybrany Typ wpłaty wymaga
podania Numeru deklaracji lub Numeru decyzji/umowy.
Pola oznaczone strzałką

są nieobowiązkowe.
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Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano M, S –
to w polu Numer deklaracji należy wpisać
numer deklaracji złożonej za miesiąc
kalendarzowy, którego dotyczy wpłata – od
01 do 89
Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano A,T,U
lub E – to należy wpisać 00.

Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano M, S –
to

pole Numer

decyzji/umowy należy

pozostawić puste
Jeżeli w polu Typ wpłaty wybrano A,T,U
lub E – to należy wpisać odpowiedni
numer (max 15 znaków)

Przelewy do ZUS mogą zostać również zaimportowane do systemu z pliku w formacie PLI lub
zdefiniowanym przez użytkownika zarówno w formie przelewów pojedynczych, masowych jak i grupowych.
Więcej informacji znajduje się w części 8.Import/Eksport.

C. Przelew US
Formatka przelewu US służy do definiowania polecenia przelewu na rachunki Urzędów
Skarbowych.
UWAGA! Przelewy kierowane na rachunki zdefiniowane w słowniku Urzędów Skarbowych (Administracja
– Słowniki – Urzędy Skarbowe) a wysyłane z ekranu 'Przelewu krajowego” zostaną odrzucone z powodu
niespełnienia wymagań Krajowej Izby Rozliczeniowej w zakresie odpowiedniego formatu tytułu
przelewu.
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W celu przygotowania przelewu należy:


W sekcji Dane zleceniodawcy należy wybrać rachunek, z którego ma być zrealizowany przelew.



W sekcji Dane płatnika wymagane są pola: Nazwa płatnika, Typ identyfikatora i Identyfikator.

Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących Urzędu Skarbowego. Można tego dokonać w
sekcji Dane beneficjenta poprzez wybór odpowiedniej pozycji w polu rozwijanym Identyfikator beneficjenta.
Po wybraniu Urzędu Skarbowego z listy rozwijalnej, pola Rachunek i Nazwa beneficjenta wypełniane są
automatycznie.
Następnie w sekcji Dane zlecenia, należy wypełnić następujące pola:


Okres – zawiera trzy pola:
o Typ okresu – lista rozwijalna
o Rok okresu – lista rozwijalna
o Numer okresu – lista rozwijana uzależniona od typu okresu



Symbol formularza płatności – lista rozwijalna.



Identyfikator zobowiązania.



Saldo dostępne na rachunku - informacja określająca dostępne środki na Państwa rachunku.



Kwota obciążenia – kwota, którą zostanie obciążony wybrany rachunek.



Kwota – podają tutaj Państwo kwotę przelewu.



Referencje zleceniodawcy - pole tekstowe do wpisania wartości, która będzie prezentowana na
wyciągu oraz w historii operacji i zleceń wysłanych. Pole to nie jest wysyłane do systemu
bankowego!

UWAGA! System kontroluje zgodność wprowadzonego symbolu formularza płatności z typem
podatku właściwym dla US, w którym rozlicza się zleceniodawca. W przypadku, gdy użytkownik
wybierze rachunek Urzędu Skarbowego, gdzie brak jest tej zgodności, po naciśnięciu przycisku Zatwierdź
pojawi się odpowiedni komunikat informujący o niezgodności informacji.
Przelewy do Urzędów Skarbowych mogą zostać również zaimportowane do systemu z pliku w formacie
PLI lub zdefiniowanym przez użytkownika zarówno w formie przelewów pojedynczych, masowych jak i
grupowych. Więcej informacji znajduje się w części 8.Import/Eksport.
Aby dowiedzieć się więcej o przelewach US, sprawdź

Najczęściej zadawane pytania.
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D. Przelew zagraniczny / Przelew krajowy w walucie obcej
Aby wysłać przelew krajowy w walucie zagranicznej lub przelew zagraniczny należy wejść w menu
Zlecenia, a następnie kliknąć w lewej kolumnie Przelew zagraniczny. Następnie należy wypełnić
wszystkie wymagane pola i wybrać odpowiednią opcję spośród czterech znajdujących się na dole strony.
Ikona

umożliwia wybranie odpowiednich danych z listy bądź bazy. Istnieje również możliwość dodania

danych do słownika poprzez wypełnienie pól oraz kliknięcie przycisku Dodaj do listy.
Pola oznaczone strzałką

są nieobowiązkowe.
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Wyczyść

–

powoduje

wyczyszczenie

wszystkich

pól

wypełnionych

formatce

Zatwierdzić - powoduje przejście do ekranu
pośredniego,

na

nieedytowalnych,

którym,

w

prezentowane

polach
będą

szczegółowe informacje na temat przelewu.

Zapisać jako zdefiniowany - Pojawia się formularz
Zapisać jako roboczy - przelew zostaje
zapisany w systemie i przeniesiony do
formularza Przeglądu zleceń, gdzie jest
widoczny wyłącznie przez osobę, która go
wprowadziła.
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służący do przypisania przelewu do odpowiedniego
słownika. W takim wypadku należy wybrać jedynie
grupę, do której przelew ma być skierowany i kliknąć
Zapisz jako zdefiniowany.

w

Przelewy zagraniczne mogą zostać również zaimportowane do systemu z pliku w formacie PLA lub
zdefiniowanym przez użytkownika zarówno w formie przelewów pojedynczych jak i grupowych. Więcej
informacji znajduje się w części 8.Import/Eksport.

Przelewy masowe i grupowe
W celu usprawnienia realizacji oraz zarządzania dużą liczbą płatności wprowadzony został system
umożliwiający realizację płatności na podstawie plików płaskich (m.in. PLI, PLA).
W wyniku przetwarzania wysłanych do realizacji przelewów rachunek Klienta obciążany jest jedną zbiorczą
kwotą płatności (w przypadku płatności masowych) lub pojedynczymi transakcjami (w przypadku płatności
grupowych).

E. Przelew masowy
Płatności masowe wychodzące są wykorzystywane głównie do wysyłki wynagrodzeń dla
pracowników celem zachowania tajemnicy wysokości wynagrodzeń.
iNORD Business umożliwia wprowadzenie przelewu masowego na dwa sposoby:


na poziomie importu pliku (więcej informacji w części 8.Import/Eksport),



poprzez ręczne wprowadzenie pojedynczego zlecenia i dodanie go jako zlecenia składowego
do zlecenia masowego. W ramach zlecenia masowego możliwe jest wysłanie płatności do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatności podatkowych poprzez dedykowane formatki
(Przelew masowy ZUS, Przelew masowy US).

Aby ręcznie wprowadzić dane do przelewów należy otworzyć zakładkę Zlecenia-> Wprowadzanie zleceń i
następnie wybrać opcję Przelewy masowe. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola ze szczególnym
uwzględnieniem Nazwy zlecenia masowego (pole zaznaczone na poniższej ilustracji). Nazwa ta jest
niezbędna do identyfikacji zlecenia masowego, gdyż kwota zbiorcza danego zlecenia masowego jest
oznaczana właśnie tą nazwą.
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Po uzupełnieniu wszystkich danych należy dodać zlecenie, które będzie realizowane jako przelew masowy
poprzez wybranie przycisku: Dodaj zlecenie składowe.
Po wprowadzeniu zleceń składowych należy zatwierdzić i skierować do realizacji przelew masowy.
W przypadku, gdy zabraknie środków na realizację przelewu masowego, odrzucany jest cały przelew.
W przeciwieństwie do przelewów grupowych nie jest więc możliwa realizacja części płatności z paczki.
W wyniku przetwarzania wysłanych do realizacji przelewów rachunek Klienta obciążany jest jedną zbiorczą
kwotą płatności.
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F. Przelew grupowy
iNORD Business umożliwia wprowadzenie przelewu grupowego (może składać się z dowolnych
przelewów) na dwa sposoby:


na poziomie importu pliku (więcej informacji na ten temat znajduje się w części
8.Import/Eksport),



poprzez zgrupowanie pojedynczych przelewów. W celu stworzenia przelewu grupowego z
pojedynczych zleceń należy w formatce Zlecenia -> Zlecenia w przygotowaniu -> Przegląd
zleceń w przygotowaniu zaznaczyć pojedyncze przelewy oraz kliknąć przycisk Grupuj.

Do przelewu grupowego można dodać każdy rodzaj przelewu pojedynczego funkcjonujący w systemie
iNORD Business.
Zgrupowane przelewy zostaną zaprezentowane w postaci zbioru Przelew grupowy, który można podpisać i
wysłać do realizacji. Po kliknięciu w ikonkę

system zaprezentuje listę przelewów, które wchodzą w

skład przelewu grupowego wraz z indywidualnymi statusami realizacji.
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G. Autoryzacja i wysyłka zleceń
Aby dokonać autoryzacji dowolnego zlecenia (pojedynczego, masowego lub grupowego) należy
dysponować wcześniej wygenerowanym w systemie iNORD Business aktywnym kluczem lub
korzystać z kodów SMS. Należy kliknąć na zakładkę Zlecenia – Przegląd zleceń w przygotowaniu, a
następnie wybrać odpowiednie zlecenie (lub zlecenia) i kliknąć Podpisz lub Podpisz i wyślij.
Po złożeniu podpisu system dokonana weryfikacji czy schemat akceptacji został spełniony a tym samym
czy możliwe jest przekazanie dyspozycji do systemu bankowego.

Podpisz – wybierane, jeśli wymagana jest autoryzacja
więcej niż jednej osoby lub w przypadku gdy zlecenie
będzie wysłane do realizacji w terminie późniejszym

Podpisz i wyślij - automatycznie dokonuje autoryzacji
poprzez wygenerowany klucz i wysyła dane zlecenie
masowe lub grupowe do realizacji (o ile został
spełniony wcześniej ustalony schemat akceptacji

H. Statusy zleceń
W formularzu Zlecenia w przygotowaniu wyświetlane są zlecenia ze statusem:


przekazane do akceptacji – zlecenie zostało wprowadzone i oczekuje na akceptację przez
uprawnionych użytkowników,



w trakcie akceptacji – zlecenie zostało podpisane przez co najmniej jedną osobę, jednak
zlecenie nie ma jeszcze kompletu podpisów,



zaakceptowane – ten status będzie widoczny dopiero po zakończeniu procesu podpisywania i
spełnieniu schematu akceptacji, zlecenie jest gotowe do wysyłki,



zaakceptowane – odmowa wykonania - zlecenie zostało podpisane zgodnie ze schematem
akceptacji, lecz nie zostało wykonane. Dokładny powód został podany w szczegółach przelewu.
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wersja robocza - zlecenie zostało wprowadzone w wersji roboczej i do momentu zatwierdzenia
nie zostanie przekazane do podpisu. Zlecenia o statusie wersja robocza widoczne są jedynie
przez osobę, która je wprowadzała.

Na formatce Historia zleceń wysłanych prezentowane są zlecenia ze statusem:


wysłane do realizacji – zlecenie jest w trakcie przesyłania do systemu bankowego lub oczekuje
na przyszłą datę realizacji,



w systemie bankowym - zlecenie jest w trakcie przetwarzania przez system bankowy,



usunięte - zlecenie zostało usunięte przez użytkownika (kliknięto Odrzuć).



niewykonane – zlecenie nie zostało zrealizowane. Dokładny powód został podany w
szczegółach przelewu.



wykonane – zlecenie zostało wykonane i zaksięgowane na rachunku.



częściowo wykonany - status jest prezentowany jedynie dla przelewu grupowego i oznacza, że
co najmniej jedno ze zleceń cząstkowych zostało już wykonane oraz iż żadne ze zleceń
cząstkowych nie zostało odrzucone.



częściowo odrzucone – status jest prezentowany jedynie dla przelewu grupowego i oznacza, że
co najmniej jedno ze zleceń cząstkowych zostało odrzucone. Powód odrzucenia widoczny jest w
szczegółach zlecenia.

Niezrealizowane przelewy
Użytkownikowi prezentowane jest okno informujące o niezrealizowanych przelewach, o ile brał on udział
w przygotowaniu tych zleceń (tj. wprowadził, modyfikował, podpisał lub wysłał transakcję) Po wybraniu
zobacz więcej użytkownik jest kierowany na ekran Przegląd zleceń w przygotowaniu. Przelewy te
prezentowane są w statusie zaakceptowane – odmowa wykonania.
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I. Potwierdzenie zlecenia
Aby obejrzeć / wydrukować potwierdzenie zrealizowanych zleceń należy otworzyć zakładkę:


Zlecenia - Historia zleceń wysłanych lub



Rachunki – Operacje i salda – Wyciągi

W Historii zleceń wysłanych możliwe jest pobranie potwierdzenia przelewu poprzez kliknięcie na link
„Drukuj PDF”.
Na ekranie Wyciągi i kliknięciu przycisku „Drukuj potwierdzenia przelewów” możliwe jest pobranie
potwierdzeń ze wszystkich przelewów wychodzących wykonanych w ramach danego wyciągu. Po
wygenerowaniu potwierdzeń, plik PDF gotowy do pobrania będzie widoczny w szczegółach danego
wyciągu.

Aby dowiedzieć się więcej o zleceniach, sprawdź

Najczęściej zadawane pytania.
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6. Rachunki
A. Salda
Za pomocą formatki Rachunki można uzyskać szczegółowe informacje o prowadzonych
rachunkach w banku.
Domyślnie zostanie zaprezentowany formularz prezentujący wszystkie rodzaje rachunków (bieżące i
pomocnicze) prowadzonych w Banku, obsługiwane w ramach systemu bankowości internetowej oraz do
których został zdefiniowany dostęp dla użytkownika. Dodatkowo wyświetlane jest podsumowanie sald
wyświetlanych na liście rachunków. Podsumowaniu podlegają salda księgowe , bieżące i dostępne.

Na ekranie sald może znajdować się również informacja o wartości salda netto dla określonej grupy
rachunków. Saldo netto stanowi sumę sald wszystkich rachunków w zdefiniowanej grupie. W przypadku,
gdy dane konto nie należy do żadnej struktury salda netto, w polu wartości salda wyświetlany jest
komunikat nie dotyczy. Konfiguracja usługi salda netto jest dokonywana przez Bank.
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UWAGA! Aby wyświetlić tylko rachunki bieżące lub pomocnicze należy wybrać odpowiedni typ z
listy i kliknąć Pokaż.
Każdemu rachunkowi mogą Państwo przypisać nazwę rachunku, poprzez kliknięcie zmień nazwę.
Kliknięcie przycisku szczegóły spowoduje przejście do szczegółów rachunku. Formularz ten udostępni
Państwu szczegółowe informacje na jego temat.
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B. Historia operacji
Historia operacji jest zbiorem wszystkich transakcji na rachunkach.
W celu przeglądania Historii operacji należy zdefiniować następujące pola:


Rachunek/Waluta rachunku - opcję wybieramy poprzez rozwinięcie listy i kliknięcie na
odpowiedniej pozycji.



Typ operacji - lista rozwijana, definiująca rodzaj operacji, np. przelew krajowy, zagraniczny, itd.



Wyszukaj - pole, w którym należy podać szukaną frazę.

Można również zdefiniować zakres dat księgowania, z którego zamierzają Państwo obejrzeć historię
operacji. Określenie tego zakresu polega na wyborze jednej z dwóch opcji za pomocą pola wyboru.
Wyszukiwanie można również sprecyzować wybierając Wyszukiwanie zaawansowane.
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Po wciśnięciu przycisku Pokaż na ekranie zostają wyświetlone informacje dotyczące operacji
przeprowadzonych w zdefiniowanym wcześniej okresie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnej operacji należy kliknąć szczegóły przy
konkretnej operacji.

C. Wyciągi
iNORD Business umożliwia przeglądanie wyciągów w formie elektronicznej. Aby odnaleźć interesujący
nas wyciąg należy wybrać menu Rachunki –> Operacje i salda, a następnie z lewej kolumny
Wyciągi.
Po wybraniu Rachunku oraz Daty księgowania istnieje możliwość przeglądania wybranych wyciągów z
podanego wcześniej zakresu z listy. W przypadku braku obrotów na rachunku, wybierając zakres dat dla
danego wyciągu należy zaznaczyć okres obejmujący ostatnie księgowania na wybranym rachunku.
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Istnieje możliwość łatwego i szybkiego wydruku wyciągu lub potwierdzeń zleceń wysłanych. W celu
zapisania do PDF lub późniejszego wydruku jednego lub wielu wyciągów na ekranie Wyciągi (lub w
szczegółach konkretnego wyciągu) należy zaznaczyć żądane wyciągi, a następnie kliknąć na przycisk,
znajdujący się na dole po prawej stronie formatki:


Zapisz do PDF – spowoduje to wygenerowanie wyciągu w formacie PDF lub



Generuj potwierdzenia przelewów – spowoduje to wydruk potwierdzeń wszystkich przelewów
zleconych przez Klienta w ramach danego wyciągu

D. Operacje dzisiejsze
Opcja

Operacje

dzisiejsze

umożliwia

przeglądanie

danych

transakcji

dzisiejszych

oraz

przewidywanych ruchów na rachunku.

UWAGA! W operacjach dzisiejszych widać transakcje (przelewy, depozyty, kredyty itp.) z bieżącego
dnia. Operacje te są jeszcze nie zaksięgowane, tak więc mogą zostać usunięte.
Do sprecyzowania kryteriów wyświetlanej listy można użyć filtra. Zawiera on trzy pola:


Rachunek/Waluta - opcję wybieramy poprzez rozwinięcie listy i kliknięcie na odpowiedniej
pozycji.



Typ operacji - lista rozwijalna definiująca rodzaj operacji (np. obciążenia, uznania, lokaty, itp.).



Wyszukaj tekst - pole, w którym należy podać szukaną frazę.

Następnie należy kliknąć przycisk Pokaż. Klikając na szczegóły przy konkretnej operacji mogą Państwo
obejrzeć jej zawartość.
W szczegółach przelewu dostępna jest także informacja o przelewach zagranicznych awizowanych.
Jest to usługa, która pozwala zobaczyć środki na wybranym rachunku, które będą dostępne dopiero w
przyszłości. Saldo danego rachunku uwzględni te środki w określonym dniu (jest to tak zwana data waluty
określana przez każdy Bank w umowie prowadzenia rachunku).
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7. Produkty
Menu Produkty umożliwia przeglądanie danych takich jak:


Płatności: Płatności przychodzące i wychodzące – szczegółowa lista operacji uznań i obciążeń na
rachunkach,



Lokaty: informacje o lokatach (data waluty, data zapadalności, kwota, oprocentowanie, odsetki,
potwierdzenie transakcji),



Kredyty: lista produktów kredytowych: kredyty, gwarancje, akredytywy, przelew wierzytelności
(aktualne kwoty, dostępne środki, daty rozpoczęcia i zakończenia, aktualne oprocentowanie,
harmonogramy),



Wymiana walut: Transakcje wymiany walutowej, data waluty, kwota, kurs wymiany, potwierdzenie
transakcji



NORDCollect: informacje o dokonanych wpłatach Ina rachunki wirtualne oraz raporty z płatności,



Polecenie zapłaty: możliwość importu i wysyłania Zgód płatników na obciążenie rachunku oraz
Poleceń zapłaty, raporty z potwierdzonych zgód i zrealizowanych poleceń zapłaty



Karty płatnicze: zarządzanie kartami (np. wydanie nowej karty), sprawdzanie wysokości limitu
kredytowego, historii transakcji.



NORDfactor: widok list kontrahentów oraz faktur, import danych.



NORDobligo: widok list kontrahentów oraz faktur, import danych.

A. Płatności
Formatka „Płatności” umożliwia przeglądanie danych o płatnościach przychodzących oraz
wychodzących. Poprzez wyszukiwarkę można uzyskać szczegółowe informacje o uznaniach /
obciążeniach na rachunkach.
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Wykorzystując pole Wyszukaj tekst oznaczone można odnaleźć dowolną transakcję, gdyż wyszukiwarka
uwzględnia w wyszukiwaniu wpisanej frazy nie tylko podstawowe informacje o transakcji, ale również
informacje zawarte w szczegółach transakcji.

B. Lokaty
System iNORD Business prezentuje listę depozytów (zarówno aktywnych jak i historycznych).
Depozyty można wyszukiwać i sortować według zadanych kryteriów:



Statusu (wszystkie, zapadły, niezapadły)
zakresu dat (data waluty).

Po kliknięciu przycisku Pokaż pojawia się lista depozytów zawierająca następujące kolumny:






Numer transakcji
Data waluty
Data zapadalności
Kwota i waluta
Status

Po kliknięciu na szczegóły depozytu, nowo otwarty formularz zawiera dokładne informacje dotyczące
wybranego depozytu.

C. Kredyty
W menu Kredyty można zapoznać się z listą kredytów. Możliwe jest wyświetlenie historii kredytu,
jak również harmonogramu spłat. Dostępne są informacje na różnym poziomie szczegółowości: linie
kredytowe, transze i ciągnienia.
UWAGA! Linia kredytowa może nie posiadać transz. W takim przypadku ciągnienia są bezpośrednio
w linii kredytowej.
Aby przejść do szczegółów kredytu należy kliknąć szczegóły przy odpowiedniej linii kredytowej. Zostanie
wyświetlony formularz szczegółów kredytu zawierający jego dane. Na formularzu znajduje się lista transz
lub ciągnień (w zależności od tego, co jest dostępne dla danej linii kredytowej). Dodatkowo poniżej
znajduje się przycisk Prowizje. Formularz prezentuje listę prowizji dla kredytu, linii kredytowej lub transzy.
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Aby obejrzeć szczegóły konkretnej transzy należy kliknąć przycisk szczegóły. Podane informacje są
prezentowane identycznie jak dla linii kredytowych, jednak poniżej nich tym razem znajduje się lista
ciągnień. Lista ta zawiera zarówno kredyty, jak i inne produkty dostępne w ramach linii kredytowej
(akredytywy, gwarancje, poręczenia).
Ponadto, w zakładce Kredyty znajduje się Harmonogram spłat, prezentujący listę spłat historycznych oraz
pozostałych do zamknięcia kredytu. Na formularzu znajduje się sekcja danych kredytu, którego dotyczy
harmonogram. Dostępny jest również filtr umożliwiający wyświetlenie wszystkich spłat lub spłat w zadanym
okresie.

D. Wymiana walut
W zakładce Wymiana walut prezentowane są informacje o zawartych transakcjach wymiany
walutowej. Możliwe jest wyszukiwanie i sortowanie transakcji według zadanych kryteriów. Formularz
zawiera filtr oparty o następujące elementy:


Status (wszystkie, zapadłe, niezapadłe)



Zakres dat (data waluty)
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Po wejściu do szczegółów transakcji prezentowane są dane dotyczące wybranej transakcji.
UWAGA! Dane prezentowane na liście i na ekranie szczegółów są takie same. Na ekranie
szczegółów można dodatkowo wydrukować potwierdzenie wykonania transakcji.

E. NORDcollect
W zakładce NORDcollect -> Wpłaty zawarte są informacje o dokonanych wpłatach, które są rozpoznawane
przez Bank za pomocą systemu rachunków wirtualnych. Możliwe jest wyszukiwanie i sortowanie wpłat
według zadanych kryteriów:


Kwota wpłaty



Data wpłaty



Tytuł wpłaty



Rachunek wpłaty



Referencje paczki (numer księgowania konsolidacyjnego, w którym została uwzględniona ta
wpłata).
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Po kliknięciu na Referencje paczki wyświetlane są szczegółowe informacje operacji (przykład poniżej).
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Dodatkowo na kolejnym ekranie NORDcollect -> Raporty zawarte są informacje o raportach płatności,
które są dostarczane w uzgodnionym formacie pliku tekstowego przez Bank, gotowe do wczytania do
systemu finansowo-księgowego Klienta.
Standardowe raporty dotyczące wpłat na rachunki wirtualne dostępne są w menu Eksport – Eksport
danych transakcyjnych.

F. Polecenie zapłaty
W systemie iNORD Business została wprowadzona możliwość importu oraz wysyłania dwóch typów
plików:


Zgód płatników na obciążenie rachunku



Transakcji Poleceń zapłaty

W zakładce Polecenie zapłaty dostępne są cztery formatki umożliwiające odpowiednio:


Import plików Zgód płatników oraz Poleceń Zapłaty



Przegląd i podpisywanie/wysyłanie zaimportowanych plików



Przegląd historii wysłanych plików Zgód i Poleceń zapłaty oraz możliwość pobrania raportów



Formatka prezentacji szczegółów importowanych plików

Import
Importowane pliki typów Zgody płatników oraz Polecenie zapłaty będą mogły przyjmować następujące
statusy:


Zaimportowany – bezpośrednio po wczytaniu pliku,



Zaakceptowany – po podpisaniu pliku i spełnieniu schematu akceptacji,



Wysłany – po przesłaniu do systemu bankowego



Poprawnie przetworzony - jeśli z systemu bankowego został pobrany raport ze statusem Ok. tj.
nie znaleziono błędów podczas przetwarzania transakcji,



Przetworzony z błędami – jeśli z systemu bankowego został pobrany raport ze statusem ERROR
tj. co najmniej jedna transakcja zawierała błąd,

Dla plików o statusie 'Poprawnie przetworzony” oraz „Przetworzony z błędami” będzie możliwe przejrzenie
szczegółów przetworzenia pliku ze szczególnym uwzględnieniem błędnych transakcji i opisów błędów.
W przypadku próby importu pliku, który już został zapisany w systemie, użytkownikowi zostanie
zaprezentowany komunikat Plik został już zaimportowany. a plik nie zapisywany zostanie zaimportowany.
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Dopuszczalny jest import jedynie plików z rozszerzeniem .pld, .csv oraz .txt.

Przegląd plików
Po poprawnym zapisaniu pliku w systemie, użytkownikowi zostanie zaprezentowany komunikat: Plik został
poprawnie zaimportowany do systemu. Zaimportowane w ten sposób pliki będą widoczne na formatce
Przegląd plików.

Po zaznaczeniu wybranych rekordów i kliknięciu na przycisk Dalej dostępne będą akcje (zaznaczone
poniżej):

Podpisz - dostępna dla plików w statusach
zaimportowany
użytkowników

oraz

zaakceptowany

posiadających

i

dla

stosowne

Wyślij - dostępna dla plików w statusie
zaakceptowane

i

dla

użytkowników

posiadających stosowne uprawnienie.

Podpisz i wyślij - dostępna dla
plików w statusie zaimportowany
oraz zaakceptowany.

Historia plików

uprawnienie.

Formatka Historia plików umożliwia przegląd wysłanych plików zawierających Zgody płatników oraz
Polecenie zapłaty. Prezentowane są tam pliki w następujących statusach:
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Wysłany



Przetworzony z błędami



Poprawnie przetworzony

W Historii plików możliwe będzie wyszukanie plików przetworzonych przez system w ciągu ostatniego
roku.
Po wyszukaniu tabela będzie zawierać następujące kolumny


Typ zlecenia (typ wysłanego pliku: Zgody płatników na obciążenie rachunku lub Polecenie zapłaty)
– typ zlecenia będzie linkiem do formatki szczegółów zlecenia



Data wysłania



Nazwa pliku – nazwa pliku będzie linkiem do pobrania zaimportowanego w ramach zlecenia pliku.
Link nie będzie dostępny w przypadku, gdy plik zostanie już usunięty z bazy danych system.



Status - aktualny status



Raport – w kolumnie prezentowany będzie link do pobrania raportu z wysłania transakcji o nazwie
Szczegóły przetworzenia. Raport dostępny będzie dla obu typów plików dla zleceń w statusach
Poprawnie przetworzony oraz Przetworzony z błędami.

Raporty

41

Pliki widoczne w menu Raporty będę dostępne dla użytkownika na koniec każdego dnia, w którym Bank
otrzymał informację o zmianie statusu zgód płatników, lub w którym miało miejsce przetwarzanie transakcji
Polecenie zapłaty.
Dostępne będą następujące rodzaje plików:


Raport z przetworzenia zgód płatników



Raport z przetworzenia transakcji

G. Karty płatnicze
Zakładka Karty płatnicze pozwala na zarządzanie kartami (np. złożenie wniosku o wydanie nowej karty),
sprawdzanie wysokości limitu kredytowego, historii transakcji. System umożliwia również dokonanie
eksportu z historią operacji na kartach płatniczych (więcej informacji w części 8.Import/Eksport.
Po podpisaniu umowy o kartę płatniczą i po ustawieniu przez administratora Banku w systemie iNORD
Business limitu globalnego pracownik Customer Service kontaktuje się z klientem z prośbą o wysłanie
wniosku o wydanie nowej karty (dopiero po wysłaniu takiego wniosku karta zostanie wyprodukowana).
Aby wysłać wniosek o wydanie nowej karty należy wybrać opcję Wnioski, następnie Nowy Wniosek, po
czym Definicję wniosku o wydanie nowej karty. Po wybraniu Definicja wniosku o wydanie nowej karty
pojawi się ekran, na którym należy podać dane użytkownika karty (pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są
wymagane).
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Po wypełnieniu części dotyczącej danych użytkownika karty prosimy wypełnić dane karty tj. należy wybrać
z listy rozwijanej rodzaj karty, konto karty, konto do spłat oraz typ karty, jak również imię i nazwisko oraz
nazwę firmy do umieszczenia na karcie.
Należy wypełnić także pola dotyczące limitów na karcie (limit miesięczny dla danej karty, limit dzienny oraz
wypłat gotówki).
UWAGA! Limit wypłat gotówki nie może przewyższać limitu dziennego transakcji ogółem.
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Po wypełnieniu całego wniosku proszę kliknąć Zatwierdź.
UWAGA! W przypadku wprowadzania wniosku o wydanie karty dla użytkownika, którego nie ma na
liście rozwijanej proszę wybrać opcję „inny”, pozostałą część wniosku wypełnić jak w przykładzie,
natomiast w polu „imię i nazwisko na karcie” należy wybrać zakładkę generuj – dopiero wtedy na
liście pojawią się przykłady do umieszczenia na karcie.

Po zatwierdzeniu wniosku należy wejść w opcję Przegląd wniosków , wybrać odpowiedni wniosek (status
powinien być wprowadzony), po czym wybrać opcję Załączniki, wyświetli się wtedy wprowadzony przez
użytkownika wniosek dla danej karty,
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Wniosek ten powinien zostać wydrukowany i podpisany przez osobę, która będzie użytkownikiem karty. Po
podpisaniu wniosek należy zeskanować oraz załączyć podpisany (również w opcji Przegląd wniosków)
używając pola Załączniki wniosku – przeglądaj.
Następnie należy wejść w opcję Podpisywanie wniosków, podpisać dany wniosek i wysłać.

Po otrzymaniu karty pocztą, należy wysłać Wniosek o aktywację karty, używając opcji Wnioski - Nowy
wniosek.
Aby sprawdzić, czy dana karta została aktywowana, należy wybrać opcję Przegląd wniosków, jeżeli dany
wniosek ma status Rozpatrzony pozytywnie oznacza to, że karta została aktywowana.
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8. Import/Eksport
A. Import
System umożliwia import danych płatnościowych, jak również dotyczących baz kontrahentów.
Po kliknięciu na zakładkę Import/Eksport należy wybrać odpowiedni szablon importowanego pliku
(opcjonalnie można stworzyć nowy szablon klikając na zakładkę Zarządzanie szablonami).

Poprzez kliknięcie przycisku Zarządzanie szablonami mają Państwo możliwość przeglądania i modyfikacji
dotychczas utworzonych szablonów jak również utworzenia nowego szablonu importu.
Aby stworzyć nowy szablon należy wybrać odpowiedni typ w polu Stwórz nowy szablon za pomocą listy
rozwijalnej. Otworzy się formularz, w którym należy zdefiniować następujące pola (przykład przedstawia
szablon kontrahentów krajowych):
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Lista znajdująca się na dole po lewej stronie zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju
szablonu. Na liście po prawej stronie znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dodatkowo
ich kolejność będzie odzwierciedlała kolejność występowania w pliku.
Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj
wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie. Elementy
te powrócą w tej sytuacji do listy po lewej stronie.
Aby zmienić kolejność wybranych pól należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie
wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio w górę lub w dół).
Aby zwielokrotnić występowanie danego pola należy kliknąć Powiel, aby odwrócić tę operację kliknij
Redukuj.
Na liście znajduje się specjalne pole Ignoruj, które można wielokrotnie użyć w definiowaniu struktury.
Powoduje ono, że odpowiadające mu dane w pliku są ignorowane.
Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć Zapisz.
W celu usunięcia szablonu należy wybrać znacznik obok danego szablonu i kliknąć przycisk Usuń.
W celu zaimportowania pliku należy wykonać następujące kroki:


Wybrać z listy odpowiedni szablon importu,



Wybrać stronę kodową pliku (ma wpływ na sposób wyświetlania polskich liter),



Wskazać plik do importu – po kliknięciu przycisku Przeglądaj otworzy się okno, w którym należy
wskazać plik do zaimportowania.

Po wciśnięciu przycisku Importuj następuje wstępne wczytanie danych do systemu oraz następuje
weryfikacja poprawności poszczególnych rekordów.
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Plik można wczytać jako przelew masowy, przelew grupowy lub listę przelewów (szczegółowe informacje o
przelewach masowych i grupowych znajdują się w części

6. Zlecenia.)

Aby zatwierdzić zaimportowane dane (wprowadzić do systemu dane, które pomyślnie przeszły weryfikację)
należy wybrać rodzaj realizowanego przelewu (masowy lub grupowy), nadać mu nazwę oraz kliknąć
Zatwierdź. Można również bez dodatkowych oznaczeń zaimportować listę zleceń pojedynczych. Wybranie
opcji Wstecz spowoduje anulowanie importu danych.
Dodatkowo dostępna jest opcja Zablokuj do edycji powodująca, że zaimportowane przelewy nie będą
mogły być modyfikowane w późniejszym czasie. W wyniku importu wyświetlony zostanie komunikat
prezentujący rezultat operacji.
System umożliwia import plików za pomocą szablonów predefiniowanych przez Bank, nie podlegających
parametryzacji:


MultiCash PLI – jeśli importowane są zlecenia krajowe,



MultiCash PLA – jeśli importowane są zlecenia zagraniczne,



Rachunki wirtualne,



Videotel.

Opcja Zarządzanie szablonami dostępna jest dla rodzajów szablonów:


Dłużnicy



Faktury



Kontrahenci krajowi



Kontrahenci zagraniczni



Przelew do US



Przelew do ZUS



Przelew krajowy



Przelew zagraniczny



Transfer środków.

Dla powyższych rodzajów danych możliwe jest dokonanie parametryzacji szablonu przez użytkownika.

B. Eksport
W celu wyeksportowania danych należy wybrać z listy odpowiedni szablon lub w przypadku bardziej
zaawansowanych potrzeb stworzyć nowy szablon. Aby utworzyć nowy szablon należy w sekcji Stwórz
nowy szablon wybrać rodzaj danych, które użytkownik chce wyeksportować (np. operacje na kartach
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płatniczych) oraz wybrać sposób formatowania danych, rodzaj i kolejność pól jakie mają zostać
wyeksportowane.
Aby wykonać tzw. eksport prosty wystarczy kliknąć na ikonie pobierania przy utworzonym szablonie.
Zostanie otwarte nowe okno z polami do wypełnienia (zależnie od typu szablonu).

Oprócz możliwości filtrowania danych przewidzianych do eksportu, można również użyć opcji kompresuj
(format ZIP), która spowoduje spakowanie pliku wynikowego do formatu ZIP.

Kliknięcie Eksportuj spowoduje wygenerowanie pliku.
Eksportując dane za pomocą metody opisywanej powyżej (tzw. eksport prosty) każdorazowo należy
ręcznie wypełniać kryteria filtru. Aby temu zapobiec, do każdego szablonu można dodać filtr, który
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spowoduje, że zostaną wyeksportowane tylko te dane, które będą odpowiadały wszystkim kryteriom
zawartym w filtrze. Dodatkowo za pomocą filtru można również sortować dane zawarte w pliku (tak, aby
były zawarte w określonej kolejności – np. względem daty itp.)
Aby utworzyć filtr należy kliknąć na ikonę dodaj filtr umieszczoną na poziomie wybranego szablonu.

W nowym oknie, należy zdefiniować następujące pola:

Pola filtru - pozwalają na zdefiniowanie działania filtru (kliknięcie przycisku Zatwierdź

pozwala na

określenie dodatkowego filtru). Każdy wiersz może być połączony jednym z warunków: „i” oraz „albo”.
Jedna linia zapytania składa się z sześciu elementów:
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nawias otwierający



nazwa atrybutu (lista rozwijalna)



operator arytmetyczny (np. =,<,>)



wartość atrybutu (pole edycyjne)



nawias zamykający



spójnik („i”, „albo”)

Wybierz sortowanie – pole pozwala na zdefiniowanie sortowania (każdorazowe kliknięcie przycisku Dodaj
warunek pozwala na określenie kolejnego sortowania)
Po kliknięciu przycisku Zapisz nastąpi przekierowanie do formularza przeglądu szablonów, gdzie pod
nazwą utworzonego szablonu umieszczona będzie ikona nowego filtru.
UWAGA! Jeśli utworzony filtr jest niewidoczny, należy rozwinąć listę filtrów używając ikony „+”
przy nazwie szablonu.
Po kliknięciu na ikonkę ściągania (

) lub nazwę filtru generowany jest plik, który bezpośrednio można

zapisać na dysku.
Proces eksportu danych słownikowych jest analogiczny jak w przypadku danych transakcyjnych (różni się
jedynie rodzajem eksportowanych danych).
System umożliwia eksport danych transakcyjnych za pomocą szablonów predefiniowanych przez Bank:


Wyciąg MT940,



Wyciąg MT940 z danymi NORDCollect,

Opcja Zarządzanie szablonami dostępna jest dla rodzajów szablonów:


Eksport danych collectowych,



Faktury



Historia operacji



Historia zleceń



Historia zleceń ze zleceniami cząstkowymi



Operacje dzisiejsze



Operacje na kartach płatniczych



Przelewy masowe wychodzące – Historia zleceń cząstkowych



Płatności przychodzące



Płatności wychodzące



Rachunki



Raport z korekt – Factoring
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Raport z nabytych faktur – Reverse factoring



Raport z wykupionych faktur – Factoring



Raport z zaangażowania na Dostawcach



Raport z zaangażowania na Dłużnikach



Raport ze spłat – Factoring



Raport ze spłat – Reverse Factoring



Spłaty



Wyciągi

Dane eksportowane są w formacie .csv.

9. Komunikacja
A. Wnioski
W iNORD Business istnieje możliwość komunikacji z Bankiem poprzez system wniosków elektronicznych.
Po kliknięciu menu Komunikacja Klient może stworzyć nowy wniosek (należy wówczas wybrać opcję Nowy
wniosek). Klient ma do wyboru 8 szablonów wniosków w zależności od swojej potrzeby.


Wniosek o wypłatę gotówki



Wniosek o usunięcie użytkownika



Wniosek o wydanie opinii bankowej



Wniosek o wydanie nośnika kryptograficznego USB



Definicja zlecenia otwarcia akredytywy



Definicja wniosku otwartego



Definicja zlecenia udzielenia gwarancji



Wniosek o uruchomienie kredytu
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Aby złożyć nowy wniosek należy wykonać następujące czynności:
1. Po kliknięciu rodzaju wniosku zostaje otwarty formularz, który należy wypełnić.
2. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk „Zatwierdź”, po czym pojawi się ekran, na którym
można będzie zweryfikować wprowadzone dane. Z poziomu ekranu, służącego do weryfikacji
wprowadzonego wniosku mają Państwo możliwość wykonania następujących akcji:
o

Przekaż - umożliwia przekazanie wniosku do podpisu konkretnym osobom.

o

Podpisz - powoduje przejście do podpisywania wniosku. Po operacji podpisu wniosek pozostaje
widoczny w formularzu Podpisywanie wniosków i Przegląd wniosków.

o

Podpisz później - odłożenie podpisu na później. Wniosek pozostaje widoczny w formularzu
Podpisywanie wniosków i Przegląd wniosków.

o

Podpisz i wyślij - powoduje przejście do podpisywania wniosku. Jeśli po wykonaniu podpisu
zostanie spełniony schemat akceptacji, wniosek zostaje wysłany do banku (otrzymuje status
przesłany do realizacji).

o

Modyfikuj - powoduje powrót do formularza definiowania wniosku.

3. Następnie należy podpisać wniosek.
UWAGA!


Wybrane akcje mogą być niedostępne, jeśli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień.



W przypadku, kiedy dany użytkownik nie ma prawa do podpisu wniosku dostępne są dwie akcje:
Przekaż i Modyfikuj.

Po utworzeniu i zatwierdzeniu wniosku będzie on widoczny w zakładce Przegląd wniosków.

W celu podpisania wniosku należy wykonać następujące kroki:
1. Należy wybrać znacznik obok danego wniosku i kliknąć przycisk Podpisz/Wyślij, który spowoduje
przeniesienie do formularza zawierającego wybrany wniosek (lub wnioski), gdzie można wykonać
żądaną akcję. Dostępne akcje:
o

Podpisz - powoduje przejście do podpisywania wniosku.

o

Podpisz później - powoduje odłożenie podpisu na później.

o

Podpisz i wyślij - powoduje przejście do podpisywania wniosku. Jeśli złożony podpis był ostatnim
wymaganym (ze względu na schemat akceptacji), to wniosek zostaje wysłany do Banku (otrzymuje
status Przesłany do realizacji)

o

Wyślij - Wniosek zostaje przesłany do realizacji (jedynie w sytuacji, gdy posiada komplet
podpisów)
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2. Wybranie akcji Podpisz lub Podpisz i wyślij powoduje rozpoczęcie procesu podpisywania wniosku,
który jest analogiczny jak w przypadku podpisywania zleceń.
3. W oknie tym wystarczy wybrać klucz, którym Państwo chcą podpisać dane wnioski i wpisać hasło do
wybranego klucza. Istnieją dwa sposoby podania hasła:
o

wpisanie hasła z klawiatury

o

kliknięcie ikony przedstawiającej klawiaturę i wpisanie hasła poprzez klikanie myszką na
klawiaturze, która ukaże się w otwartym oknie

4. Można również obejrzeć treść podpisywanych dyspozycji poprzez naciśnięcie przycisku Rozwiń. Ze
względów ustawowych istnieje także możliwość obejrzenia rzeczywistej treści podpisanej, która
wysyłana jest do serwera. W tym celu należy wybrać pole wyboru Podpisywana. Po wpisaniu
poprawnego hasła i kliknięciu Podpisz zostaje wyświetlany komunikat informujące o statusie realizacji
polecenia.
UWAGA!


Operacja podpisu nie powoduje wysłania wniosku do Banku. Wniosek taki zostaje
przesłany do Banku jedynie w sytuacji, gdy zostaje wykonane polecenie Wyślij przy
komplecie podpisów lub gdy przy brakującym, ostatnim podpisie użytkownik wybierze
opcję Podpisz i wyślij.



W przypadku, gdy chcą Państwo dokonać podpisu w późniejszym terminie (odłożyć tę
operację) należy wybrać opcję Podpisz później.



Opcja Wyślij powoduje wysłanie zlecenia (lub kilku zleceń) do Banku (pod warunkiem
kompletu podpisów).



Istnieje również możliwość usunięcia wniosku. Pozwala na to operacja Odrzuć.

W formatkach Przegląd i Podpisywanie wniosków widoczne są różne statusy wniosków:


Wprowadzony wniosek - nowy wniosek, bez złożonych podpisów,



W trakcie akceptacji - wniosek podpisany, ale nie posiadający kompletu podpisów.



Zaakceptowany - wniosek, który posiada komplet podpisów, ale nie został jeszcze wysłany do
Banku.



Anulowany - wniosek anulowany przez użytkownika (kliknięto Odrzuć).



Przyjęty do realizacji - wniosek wysłany do Banku.



Rozpatrywany - wniosek został przyjęty do realizacji przez pracownika Banku i trwa jego
procesowanie.



Rozpatrzony pozytywnie - wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Bank,



Odrzucony - wniosek został negatywnie rozpatrzony przez Bank..
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10. Administracja
A. Zarządzanie systemem
Podmenu „Zarządzanie systemem” umożliwia zarządzanie ustawieniami serwisu iNORD Business oraz
przeglądanie i modyfikację uprawnień pracowników firmy korzystających z serwisu. Dostępne opcje:
 Zmiana hasła - zmiana hasła bieżącego użytkownika
 Autoryzacja – zarządzanie sposobami autoryzacji
 Klucze - generowanie oraz lista kluczy użytkownika
 Ustawienia - personalizacja serwisu (wybór wersji językowej, domyślnego klucza itp.)
 Zarządzanie użytkownikami - przeglądanie i zmiana uprawnień użytkowników systemu
 Nazwy grup kontrahentów – zarządzanie grupami beneficjentów
 Moje uprawnienia - przeglądanie własnych uprawnień
 Podgląd schematów akceptacji - przeglądanie schematów akceptacji zleceń i wniosków
 Dane teleadresowe - przeglądanie i modyfikacja danych kontaktowych użytkownika

Ustawienia
Formularz „Ustawienia” umożliwi Państwu zdefiniowanie domyślnych ustawień typu kontekst firmy, język,
itp., które zostaną uaktywnione po zalogowaniu się do systemu iNORD Business.
Po kliknięciu linku Ustawienia pojawi się następujący formularz z następującymi polami:
Definiowanie kontekstu firmy, w jakim
użytkownik

będzie

pracował

po

zalogowaniu do systemu
Określenie domyślnego języka
Określenie

domyślnego

klucza

do

podpisywania zleceń

Określenie wielkości czcionki: „duża”,
„średnia”, „mała”

Określenie ilości informacji wyświetlanych
w tabelach

Po zdefiniowaniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Modyfikuj.

55

Zarządzanie użytkownikami
Formularz „Zarządzanie użytkownikami” służy do nadawania użytkownikom określonej roli w systemie
internetowym, jak również przyporządkowania do nich odpowiednich rachunków i akcji (czynności), jakie
na rachunkach mogą wykonać. W celu nadawanie odpowiednich uprawnień należy wykonać następujące
czynności:
1. Należy wybrać znacznik przy danym uprawnieniu.
2. Po wybraniu za pomocą listy rozwijanej danego użytkownika należy zdefiniować jego uprawnienia:
o

Sekcja Rola w systemie - ukazuje rolę danego użytkownika w systemie, należy zaznaczyć
odpowiednią rolę.

o

Sekcja Dostępne rachunki - należy zaznaczyć odpowiedni rachunek i akcję (czynność), jaką
dany użytkownik będzie mógł na nim wykonać.

3. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Zatwierdź.
4. Na formularzu występują także nieedytowalne "szare" pola, jak np. "Wprowadzanie" na kolejnym
rysunku. Związane jest to z tym, że danemu użytkownikowi nie mogą Państwo nadać uprawnień
szerszych niż te, które zostały mu nadane przez Bank.
UWAGA! Użytkownik zarządzający uprawnieniami innych użytkowników ma możliwość jedynie
ograniczenia uprawnień nadanych przez pracownika Banku.

Nazwy grup kontrahentów
Formatka “Nazwy grup kontrahentów” przedstawia nazwy grup, do których mogą być przypisani zarówno
beneficjenci, jak i przelewy zdefiniowane.
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Z poziomu tego formularza oprócz przeglądania istniejących grup można dokonać zmiany nazwy danej
grupy. W tym celu należy kliknąć Modyfikuj.
Zostanie otwarty formularz, w którym, w polu Nowa nazwa dla grupy należy podać nową nazwę grupy. Po
wciśnięciu przycisku Zatwierdź nastąpi zmiana nazwy, co zostanie potwierdzone odpowiednim
komunikatem.

Moje uprawnienia
Formularz ukazuje Państwa uprawnienia w systemie internetowym oraz akcje (czynności), jakie można
wykonać na danych na dostępnych rachunkach.
UWAGA! Wszelkie informacje zawarte tutaj są w trybie "do odczytu".

Pogląd schematów akceptacji
Formularz przedstawia listę grup akceptacyjnych wraz z ich użytkownikami.
Grupy są nazywane literami alfabetu. Poniżej wyświetlana jest lista schematów akceptacji, czyli zasad,
według których mogą zostać wykonane poszczególne akcje (czynności). Schematy określone są w
podziale na wnioski i rachunki.
Każdy schemat dotyczący wniosków posiada:


nazwę



okres ważności (bezterminowo albo zadany okres)



swoją definicję (sposób jej budowy opisany został poniżej).
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Schematy dotyczące rachunków pogrupowane są w bloki. Każdy blok zawiera listę rachunków, których
dotyczy oraz przypisane do nich schematy. Każdy schemat zawiera oprócz pól takich, jak: nazwa, budowa
schematu i okres ważności, pola definiujące poszczególne limity. I tak: osobno definiowane są limity dla
przelewów wewnętrznych i transferów, osobno dla zewnętrznych.
Limity definiuje się w odniesieniu do operacji jednorazowej, sumy operacji w ciągu dnia (limit dzienny),
tygodnia (limit tygodniowy) i miesiąca (limit miesięczny). Jeśli limit w poszczególnym polu nie został
ustalony, to wyświetlany jest tekst Bez limitu.

Zasady budowy schematów akceptacji
Każdy schemat określa, ile osób i z których grup musi podpisać dyspozycję, aby była ona zaakceptowana.
Zasady tworzenia schematu akceptacji określone są w przykładzie zamieszczonym poniżej:
Mamy trzy grupy użytkowników - A, B i C. Możliwe są następujące definicje schematu:
1. A - zlecenie musi podpisać JEDNA osoba z grupy A,
2. A 2B - zlecenie muszą podpisać JEDNA osoba z grupy A i DWIE osoby z grupy B,
3. 2A 2* - zlecenie muszą podpisać DWIE osoby z grupy A i jeszcze DWIE dowolne inne osoby,
4. 2[AB] - zlecenie muszą podpisać DWIE osoby z grup A i B, czyli możliwa jest jedna z trzech sytuacji
podpisu:


jedna osoba z A i jedna B,



dwie osoby z A,



dwie osoby z B.
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Dane teleadresowe
Formularz „Dane teleadresowe” umożliwi Państwu zmianę własnych danych teleadresowych.
Po kliknięciu linku „Dane teleadresowe” pojawi się formularz z polami do edycji:


Numer telefonu



Numer telefonu komórkowego



Fax



E-mail

Pozostałe pola są nieedytowalne z poziomu serwisu iNORD Business (mogą być zmienione jedynie przez
pracownika Banku). Po wprowadzeniu ewentualnych zmian w polach edycyjnych należy je zapisać
(klikając przycisk Zatwierdź).

B. Słowniki
Podmenu „Słowniki” umożliwia przeglądanie i edycję danych słownikowych takich jak:
 Kontrahenci - lista odbiorców przelewów
 Urzędy skarbowe - lista urzędów skarbowych
 Banki krajowe - słownik umożliwiający sprawdzenie nazwy i numerów rozliczeniowych
polskich banków
 Tytuł zlecenia - najczęściej wykorzystywane tytuły przelewów
 Lokalizacje – lista identyfikatorów i adresów lokalizacji

Kontrahenci
Formularz „Kontrahenci” umożliwia wykonanie następujących operacji:


Przeglądanie listy beneficjentów;



Modyfikowanie danych wskazanych beneficjentów,



Dodawanie beneficjentów,



Usuwanie beneficjentów,



Przypisywanie beneficjentów do odpowiednich grup,



Przenoszenie beneficjentów pomiędzy odpowiednimi grupami,

Domyślnie, po kliknięciu linku zostanie wyświetlona lista kategorii (grup), z którymi powiązani są dani
beneficjenci. W celu przejrzenia listy beneficjentów zgodnej z oczekiwaniami użytkownika należy wypełnić
pola sekcji Lista beneficjentów, przedstawione poniżej.
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Po kliknięciu przycisku Pokaż zostanie wyświetlona lista beneficjentów, spełniająca kryteria wyszukiwania.
Szczegóły danego beneficjenta można przeglądać poprzez kliknięcie na jego nazwę. Spowoduje to
przeniesienie do formatki dodawania nowego beneficjenta z wypełnionymi danymi wskazanego
beneficjenta, na które można nanieść ewentualne poprawki.
Aby dodać nowego kontrahenta należy wybrać zakładkę Nowy beneficjent krajowy lub Nowy beneficjent
zagraniczny w zależności od potrzeb. Po wprowadzeniu danych kontrahenta będzie on widoczny na Liście
beneficjentów, która może również pełnić funkcję wyszukiwarki.
UWAGA! Zawartość grupy Moje prywatne dostępna jest tylko dla danego użytkownika, natomiast
zawartość pozostałych grup dostępna jest dla wszystkich użytkowników korporacji.
Aby przypisać istniejącego beneficjenta do innej grupy, należy wybrać znacznik przy danym
beneficjencie na liście beneficjentów, a następnie za pomocą listy rozwijanej Przenieś do grupy wybrać
odpowiednią pozycję.
Aby usunąć danego beneficjenta (beneficjentów), należy wybrać znacznik w kolumnie Wybór obok
konkretnej pozycji, a następnie kliknąć przycisk Usuń.
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Urzędy Skarbowe
Formatka „Urzędy Skarbowe” służy do przedstawienia listy zdefiniowanych przez użytkownika Urzędów
Skarbowych. Odpowiednio w kolumnach pojawią się informacje:


Nazwa pełna urzędu oraz rodzaj podatku - (CIT, PIT, VAT, itp.)



Numer rachunku



Status (ważny, nieważny). Jeżeli rachunek US stracił ważność to system internetowy zmieni
status rachunku na liście Twoje Urzędy Skarbowe. Dla rachunku wpisanego przez
użytkownika nie jest pokazywany status.

Dodawanie nowego Urzędu Skarbowego
W celu dodania nowego Urzędu Skarbowego do własnego słownika należy wykonać następujące
czynności:
1. Należy kliknąć przycisk Nowy Urząd Skarbowy, w wyniku czego nastąpi otwarcie formularza
Wyszukiwanie Urzędów Skarbowych.
2. W polu Wpisz miasto należy podać nazwę miasta (lub sam fragment), w którym mieści się urząd, a
następnie kliknąć przycisk Pokaż.
3. Poniżej pola edycyjnego wyświetlone zostaną rezultaty wyszukiwania.
4. Aby dodać Urząd Skarbowy do listy należy wybrać odpowiedni znacznik oraz kliknąć przycisk Dodaj
(można dodać kilka urzędów).

Banki krajowe
Formularz „Banki krajowe” pozwala na przejrzenie słownika banków krajowych. W celu odnalezienia
danych dotyczących konkretnego banku należy wykonać następujące kroki:
1. Należy wypełnić pola edycyjne w sekcji Wyszukiwanie banków krajowych, która pojawia się po
kliknięciu linku Banki krajowe. Są to pola:
o

Numer rozliczeniowy banku

o

Nazwa / Opis

2. Po wypełnieniu wymienionych pól należy kliknąć przycisk Pokaż. Na ekranie zostaną wypisane dane
związane z określonymi przez Państwa kryteriami wyszukiwania. Będą one ukazywać numer
rozliczeniowy i nazwę banku.

Tytuł zlecenia
Formatka „Tytuł zlecenia” pozwala na przeglądanie oraz wprowadzanie nowych tytułów zleceń. Tytuły
zleceń są to opisy, jakie przydzielane są danym zleceniom przy ich definiowaniu, przez co charakteryzują
one dane zlecenie, co w rezultacie ułatwia później Państwu znalezienie informacji o celu jego wykonania.
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Tytuły zleceń przechowywane są w kontekście jednego użytkownika. Oznacza to, że wprowadzony przez
użytkownika tytuł zlecenia będzie widoczny tylko dla niego.

Aby wyszukać tytuły zleceń zawierające określony tekst należy w polu edycyjnym Wpisz tekst podać
wyszukiwaną frazę. Po kliknięciu przycisku Pokaż na ekranie zostaną ukazane tytuły zleceń zawierające
podaną uprzednio frazę.

W celu dodania nowych tytułów zleceń należy wykonać następujące kroki:
1. Należy w polu Nowy tytuł zlecenia wpisać określony tekst i kliknąć przycisk Dodaj.
2. Na ekranie pojawi się informacja o pomyślnym dodaniu nowego tytułu zleceń.
3. Aby usunąć tytuły zleceń, należy włączyć znaczniki przy określonych tytułach i kliknąć Usuń.

C. Powiadomienia
Menu „Powiadomienia” służy do zarządzania powiadomieniami użytkownika. Składa się z czterech
elementów:


Subskrypcja – ustawienie typów powiadomień wysyłanych do użytkownika



Aktualne – przegląd nieprzeczytanych powiadomień



Archiwum – przegląd i zarządzanie powiadomieniami archiwalnymi



Historia logowania użytkownika
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Subskrypcja
Formularz Subskrypcja służy do podglądu i ustawiania przez użytkownika powiadomień, które chce
otrzymywać.
Po wejściu na formularz powiadomień zostaje wyświetlona lista wszystkich powiadomień. Oczywiście
wcześniej subskrybowane powiadomienia są zaznaczone. Z tego miejsca można zmienić ustawienia (tzn.
odznaczyć/zaznaczyć żądane powiadomienia). Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy kliknąć
przycisk Zapisz.

Aktualne
Formatka Aktualne zawiera nieprzeczytane powiadomienia. Użytkownik może sprawdzić szczegóły
powiadomienia, po czym powiadomienie zostanie oznaczone jako przeczytane.
W systemie iNORD Business w przypadku nowych powiadomień pojawia się w górnej części ekranu
migająca ikonka koperty. Znacznik ten będzie prezentowany w ten sposób aż do odczytania przez
użytkownika wszystkich nieprzeczytanych powiadomień. Kliknięcie w znacznik przenosi użytkownika do
zakładki Powiadomienia.

Archiwum
Formularz ten służy do przeglądania otrzymanych przez użytkownika powiadomień.

Formularz zawiera filtr z dwoma polami:


typem powiadomienia,



datą wygenerowania powiadomienia.

Po zdefiniowaniu żądanych kryteriów należy wybrać przycisk Pokaż. Aby obejrzeć pełne dane dotyczące
danego powiadomienia, należy użyć przycisku szczegóły. Na szczegółach powiadomienia dostępnych z
poziomu formatki Archiwum widnieje przycisk Oznacz jako nieprzeczytane. Po wybraniu akcji,
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powiadomienie zostanie zapisane jako nieprzeczytane a użytkownik zostanie przeniesiony na formatkę
Archiwum.

11. Przydatne funkcjonalności iNORD Business
A. Funkcja POWIEL
Po przejściu w zakładkę Historia zleceń wysłanych istnieje możliwość ponownego wykonania zleconej
wcześniej transakcji, która została np. odrzucona przez system z powodu niedostępnego salda na
rachunku.
Operację tą można wykonać za pomocą przycisku Powiel znajdującego się w prawym dolnym rogu.
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B. Wyszukiwarka SWIFT
W iNORD Business dostępna jest wyszukiwarka kodów SWIFT, która umożliwia odnalezienie dowolnego
banku na świecie.
Aby

skorzystać

z

wyszukiwarki

należy

kliknąć

na

zakładkę

Zlecenia,

następnie

Przelew

zagraniczny/Przelew krajowy w walucie. Następnie, by uzyskać dostęp do wyszukiwarki przedstawionej

12. Najczęściej zadawane pytania
1. Co to jest SORBNET?
SORBNET to kanał płatniczy, który pozwala wysłać dowolny przelew w czasie rzeczywistym, tzn. przelew
jest księgowany niezwłocznie po zgłoszeniu do banku, a następnie wysyłany jest w ciągu ok. 15 minut do
banku kontrahenta. W przypadku przelewów wprowadzonych ręcznie do systemu na kwotę powyżej 1 mln
PLN system poinformuje użytkownika komunikatem o konieczności wysyłki płatności tym kanałem.
2. Co to jest Zlecenie pilne?
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Przelewy pilne realizowane są w ciągu dnia w pierwszej kolejności. Ponadto krajowe przelewy pilne
wysyłane pomiędzy godziną 13.00 a 15.00 zostaną tego samego dnia dostarczone do banku beneficjenta.
Zagraniczne przelewy pilne wysłane do godz. 14.00 realizowane będą z tzw. „zerową datą waluty” (w
przypadku walut EUR, USD, PLN). W celu wysłania zlecenia pilnego należy kliknąć na ikonę "przelew
pilny" w szablonie danego przelewu w iNORD Business.
3. Co to jest kod SWIFT?
Numer identyfikacyjny np. banku lub instytucji finansowej wykorzystywany w celu realizacji płatności.
4. Co to jest IBAN?
IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego
obowiązujący w UE oraz krajach spoza UE. Numer IBAN jest wymagany dla przelewów na zagraniczne
konta bankowe i przelewów z konta w banku zagranicznym na konto krajowe. W przypadku Polski IBAN
składa się z kodu kraju – PL - i 26 cyfr, pisze się go w formie ciągłej, tzn. bez spacji i myślników, np.
PLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Podanie numeru niezgodnego z obowiązującym formatem
może opóźnić wykonanie płatności lub spowodować jej zwrot do zleceniodawcy
5. Co to jest Kurs negocjowany?
Kurs negocjowany to kurs, który zostaje ustalony telefonicznie przez Klienta z pracownikiem Departamentu
Produktów Skarbowych. Pozwala na dokonanie przelewu w obcej walucie, ale z rachunku prowadzonego
w PLN lub innej walucie. Referencje to odpowiedni kod podany przez dealera.
6. Do czego służy pole Referencje zleceniodawcy?
Referencje zleceniodawcy to unikalny kod nadawany danemu przelewowi przez zleceniodawcę w celu
późniejszej łatwiejszej identyfikacji przelewu (wyciąg eksportowany z serwisu bankowości internetowej
może być następnie zaimportowany do programu finansowo-księgowego).
7. Co zrobić, gdy nieznana jest dokładna nazwa/adres banku?
Gdy nieznane są dokładne dane o banku beneficjenta, można wówczas skorzystać z wyszukiwarki kodów
SWIFT oznaczonych poniższą ikoną:

66

8. Jak zweryfikować szczegóły płatności przychodzących na rachunki wirtualne?
Szczegóły płatności przychodzących na rachunki wirtualne w ramach usługi NORDCollect (w tym dane
nadawcy, rachunek wirtualny, referencje transakcji) można znaleźć w menu NORDCollect dostępnym w
ścieżce: Produkty – NORDCollect – Wpłaty.
9. Gdzie można sprawdzić szczegóły płatności przychodzącej księgowanej z datą
przyszłą?
Płatności przychodzące z przyszłą datą tj. płatności zagraniczne z przyszłą datą waluty widoczne są w
menu „Rachunki” w części ‘Operacje dzisiejsze”. W szczegółach każdej operacji znajdują się informacji
dotyczące konkretnej płatności.
10. Czy można usunąć wysłaną płatność w bankowości elektronicznej?
Tak – wysłana płatność może zostać usunięta ale tylko wtedy gdy planowana data realizacji (wyznaczona
przez system lub przez użytkownika) jest datą przyszłą. Takie transakcje mogą zostać usunięte przez
użytkownika do końca dnia poprzedzającego dzień realizacji. Transakcje zlecone z bieżącą data
wykonania, nie mogą zostać usunięte.
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