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1. Azonnali utalás kibővítése
A forint megbízások esetén már ismert azonnali utalás funkció kibővítésre került egy új státusszal, a
másodlagos azonosítók használatának lehetőségével illetve több kényelmi funkcióval, hogy a jövőben
a felhasználóink szélesebb körben legyenek képesek használni a funkciót.

1.1. Invesztigációs státusz bevezetése
Azokban az esetben, ahol a megbízás a GIRO rendszer vagy a tranzakciót fogadó bank miatt „time
outra” fut, vagyis nincs konkrét visszajelzése az indító bank felé, a megbízás invesztigációs státuszba
kerül. Ügyfeleink megfelelő tájékoztatásának céljából egy új státusz került bevezetésre a következő
elnevezéssel: Folyamatban, kivizsgálás alatt.
Az invesztigációs folyamat lezárását követően (az invesztigációt maximum 24 órán belül szükséges
lefolytatni) a következő státusz, amit a tranzakció kap, egy végstátusz lesz attól függően, hogy a
megbízás teljesült vagy sem. Amennyiben a megbízás nem teljesül, a hiba oka mezőben a megfelelő
hibaok, az eddigieknek megfelelően, megjelenítésre kerül.
A státusz ikonja a feldolgozás alatt státusz ikonjához hasonló, a különbség az, hogy az OK felirat és a
nyíl helyett egy „i” betű látható a kérdőjel mellett.

1.2. Másodlagos azonosítók
Az új verzió letöltését és telepítését követően a felhasználók számára elérhetővé válik a lehetőség,
hogy a forint megbízásokat már másodlagos azonosítóra is elindíthassa.
A másodlagos azonosítóra utalás rögzítéséhez a forint tranzakciók menüből a Felvitel gombra kattintva
van lehetősége.
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A megjelenő felvitel ablakban kiválasztható a „Pénzforgalmi azonosító” típusa, melyek a következők
lehetnek:





Magyar és külföldi mobiltelefonszám
E-mail cím
Magyar és külföldi adószám
Adóazonosító jel

A megfelelő típus kiválasztását követően a konkrét azonosítót szükséges beírni a Jogosult Pénzforgalmi
azonosítója mezőbe.

Természetesen a másodlagos azonosítóval felvitt tranzakciók esetén is elérhető a kalkuláció, további
tranzakciók felvételére is lehetőség van, illetve ezek a tranzakciók is kiküldhetők BusinessID-n
keresztüli aláírásra.
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1.3. Kibővített kényelmi funkciók
A másodlagos azonosítók megjelenésével a korábban már megszokott funkciók is ki lettek bővítve.
Ezek az elemek:

1.3.1. Partnerek forint tranzakciókhoz
A felviteli ablak kiegészítésre került az Pénzforgalmi azonosító típusa és a Pénzforgalmi azonosító
mezővel.

Meglévő partner módosítása esetén, amennyiben a számlaszám kerül átírásra másodlagos
azonosítóra, akkor új Belső azonosító megadása szükséges. Ennek megadásával, amennyiben több
terminál van használatban, a terminálok adatainak szinkronizálása is megtörténik.
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1.3.2. Forint Sablon rögzítése
A sablon felviteli ablak kiegészítésre került az „Pénzforgalmi azonosító típusa” és a „Jogosult
pénzforgalmi azonosítója” mezővel.

1.3.3. Oszlopok, Sorbarendezhetőség, Szűrések, Keresések, Listák
A másodlagos azonosítók megjelenésével a „Pénzforgalmi azonosító típusa”, illetve a „Jogosult
pénzforgalmi azonosítója” értékek bekerültek a Budapest Bank Üzleti Terminál érintett funkcióiba.

1.3.4. Export / Import fájlok
A Budapest Bank Üzleti Terminál sok lehetőséget ad Ügyfelei számára, hogy a partnereinek,
tranzakcióik adatait a rendszerből importálja vagy exportálja. A másodlagos azonosítók megjelenésével
nem változtattunk a meglévő export / import fájlok felépítésén, hanem a meglévő struktúrák kerültek
kibővítésre. Azon Ügyfeleink számára, akiknek a másodlagos azonosítókkal kapcsolatos adatokra is
szükségük van, egy checkbox kiválasztásával, a bővített fájlok kinyerhetőek a rendszerből. Az új adatok
megjelenítéséhez a kiterjesztett útvonal beállításokban megtalálható AFR checkbox jelölése szükséges:


Az Eszközök / Beállítások menü megnyitása:
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Az Útvonalak fülön az Útvonalak és fájlok kiterjesztett kezelése checkbox kijelölése és a
Részletek gombra kattintást követően:



A megjelenő ablakban az export vagy import fülön a felvitel gombot megnyomva a következő
ablak jelenik meg:

Az AFR checkbox abban az esetben válik aktívvá, ha a kiválasztott tranzakciótípus Forint megbízás és
a formátuma pedig BB. Az új fájlok felépítése a következő:
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Partner fájl:

SorMegnevezés

Pozíció

Hossz

Típus

Megjegyzés

1

partnernév

001 – 032

32

AN

Partner neve

2

számlaszám

033 – 056

24

AN

Partner számlaszáma

3

belső azonosító

057 – 080

24

AN

Partner belső azonosítója

4

partner címe

081 – 115

35

AN

Partner címe

5

számlatulaj-donos
116 – 147
neve

32

AN

A partnerszámla tulajdonosának neve

6

közlemény

148 – 182

35

AN

Partner állandó közleménye

7

tartalék

183 – 188

5

AN

Tartalék mező, szóközzel feltöltendő

8

pénzforgalmi
azonosító

189 – 258

70

AN

Partner pénzforgalmi azonosítója

szám

Partner pénzforgalmi azonosítójának típusa:

9

10
11

pénzforgalmi
azonosító típusa

tartalék

259 – 259

1

AN



„1” vagy „G” – Számlaszám



„2” vagy „M” – Mobiltelefonszám



„6”
vagy
„P”
mobiltelefonszám



„3” vagy „E” – E-mail cím



„4” vagy „A” – Adószám



„7” vagy „V” – Külföldi adószám

–

Külföldi

260 – 321

61

AN

 „5” vagy „J” – Adóazonosító jel
Tartalék mező, szóközzel feltöltendő

322 – 323

2

AN

0D, 0A
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Sablon fájl:

Sorszám

Megnevezés

Pozíció

Hossz

Típus

tranzakció típus
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

saját számla
számlatulajdonos neve
ellenszámla
ellenszámla tulajdonos
neve
terhelési napos
összeg
közlemény 1
közlemény 2
közlemény 3
benyújtás indoka
sablon azonosító
tartalék
pénzforgalmi
azonosító

Megjegyzés
- 410: Átutalási, átvezetési megbízás
- 413: VIBER megbízás
- 610: Beszedési megbízás
- 611: Hatósági átutalási megbízás
Tranzakciót indító ügyfél (megbízó /
kedvezményezett) pénzforgalmi jelzőszáma
Tranzakciót indító ügyfél neve
Tranzakciót fogadó partner (jogosult / fizető
fél) pénzforgalmi jelzőszáma

001 – 003

3

N

004 – 027

24

AN

028 – 059

32

AN

060 – 083

24

AN

084 – 115

32

AN

116 – 116

1

AN

117 – 131
132 – 163
164 – 195
196 – 227
228 – 237

15
32
32
32
10

N
AN
AN
AN
AN

238 – 238

1

AN

239 – 258
259 – 263

20
5

AN
AN

Terhelési napos (felvételezés napja):
I / N, nem maradhat üresen
Megbízás összege
Közlemény – 1
Közlemény – 2
Közlemény – 3
Megszűnt, szóközökkel feltöltendő.
Benyújtás indoka: 1 (beszedési megbízás
esetén)
A sablon azonosítója
Tartalék mező, szóközzel feltöltendő

264 – 333

70

AN

Partner pénzforgalmi azonosítója

Tranzakciót fogadó partner neve

Partner pénzforgalmi azonosítójának típusa:

16

17
18

pénzforgalmi
azonosító típusa

tartalék

334 – 334

335 – 371
372 – 373

1

37
2



„1” vagy „G” – Számlaszám



„2” vagy „M” – Mobiltelefonszám



„6”
vagy
„P”
mobiltelefonszám



„3” vagy „E” – E-mail cím



„4” vagy „A” – Adószám

AN

AN
AN

9

–

Külföldi

 „7” vagy „V” – Külföldi adószám
„5” vagy „J” – Adóazonosító jel
Tartalék mező, szóközzel feltöltendő
0D, 0A



Forint megbízások és számlainformáció (BB formátum):

Sz.

Megnevezés

Pozíció

Hossz

Típus

Megjegyzés

1

azonosító

001 – 020

20

AN

Ügyfél bizonylatának a sorszáma

tranzakciós kód

Tranzakciós kód:
- 410: Átutalás, átvezetés

2

021 – 023

3

N

- 413: VIBER
- 610: Beszedési megbízás
- 611: Hatósági átutalási megbízás

3
4

saját számla

számlatulajdonos neve

5
6

ellenszámla

024 – 047

24

AN

Tranzakciót indító ügyfél (megbízó / kedvezményezett)
pénzforgalmi jelzőszáma

048 – 079

32

AN

Tranzakciót indító ügyfél neve

080 – 083

4

N

Megszűnt, szóközökkel feltöltendő, vagy ”4515”

084 – 107

24

AN

Tranzakciót fogadó partner (jogosult / fizető fél)
pénzforgalmi jelzőszáma

7

ellenszámla tulajdonos
neve

108 – 139

32

AN

Tranzakciót fogadó partner neve

8

terhelési nap

140 – 147

8

N

Terhelési nap (esedékesség napja)

9

összeg

148 – 162

15

N

Megbízás összege

10

devizanem

163 – 165

3

AN

Devizanem ("HUF")

11

közlemény 1

166 – 197

32

AN

Közlemény – 1

12

közlemény 2

198 – 229

32

AN

Közlemény – 2

13

közlemény 3

230 – 261

32

AN

Közlemény – 3

14

fizetési határidő

262 – 269

8

N

Fizetési határidő

270 – 281

12

AN

Megszűnt, szóközökkel feltöltendő

282 – 282

1

N

Benyújtás indoka: 1

283 – 287

5

AN

Megszűnt, bármilyen karakterrel feltölthető

288 – 291

4

AN

Tartalék mező

15
16

benyújtás indoka

17
18

tartalék

Partner pénzforgalmi azonosítójának típusa:

19

20
19

pénzforgalmi azonosító
típusa

pénzforgalmi azonosító

292 – 292

1

AN



„1” vagy „G” – Számlaszám



„2” vagy „M” – Mobiltelefonszám



„6” vagy „P” – Külföldi mobiltelefonszám



„3” vagy „E” – E-mail cím



„4” vagy „A” – Adószám



„7” vagy „V” – Külföldi adószám

293 – 362

70

AN


„5” vagy „J” – Adóazonosító jel
Partner pénzforgalmi azonosítója

363 – 364

2

AN

0D, 0A
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1.4. Számlainformációs frissítések
Az azonnali átutalás elterjedésével szükségessé vált, hogy ügyfeleink a lehető legfrissebb
számlainformációs adatokkal rendelkezzenek adott esetben munkaszüneti vagy ünnepnapokon is.
Ennek megfelelően 2020. november 20-tól, a korábbi munkanapi működéshez hasonlóan,
munkaszüneti illetve ünnepnapokon is reggel 07:05-tól este 18:05-ig, 30 percenként aktuális
számlainformáció elérhető Ügyfeleinknek.

1.5. BusinessID módosítások
A másodlagos azonosítók megjelenésével a jóváhagyásra küldött forint tranzakciókban is megjelennek
a megfelelő adatok. Az elő- illetve részletes nézetben új értékként feltüntetésre kerül a „Pénzforgalmi
azonosító típusa” értéke illetve a konkrét „Pénzforgalmi azonosító” is a könnyebb beazonosítás
céljából.

2. Azonnali beküldés funkció
Az azonnali beküldés funkció bevezetésével lehetőséget kívánunk biztosítani a felhasználóknak, hogy
egy adott tranzakció „egy klikkel” beküldhető legyen a bank felé.
A jelenlegi működés alapján a beküldésre váró tételek egyesével kijelölhetők és kommunikálhatók. Ez
a funkció lett kiegészítve azzal, hogy a kijelölt tranzakcióhoz tartozó jobb klikkes listában megjelenik az
Azonnali beküldés parancs.
Az új funkció minden modulban inaktív állapotban jelenik meg, aktívvá abban az esetben válik, ha a
kijelölt megbízás aláírt státuszba kerül. A parancsra kattintva azonnali kommunikáció indul, mely
kommunikáció során kizárólag a kijelölt tétel feladása történik meg!
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3. Automatikus vagy manuális adattörlés
A Budapest Bank Üzleti Terminál saját adatbázissal rendelkezik az ügyfeleink számítógépén vagy belső
szerverén. Ezeket a tárolt adatokat a Budapest Bank - technikai okokból - nem tudja a GDPR
rendeletnek megfelelően kezelni, ezért lehetőséget ad a Terminál Üzemeltetőnek, hogy felhasználói
révén a GDPR rendeletnek megfelelően kezelhessék adataikat.

3.1. Automatikus adattörlés
A Budapest Bank Üzleti Terminál új verziójába lefejlesztésre került egy olyan háttérfolyamat, amely
havonta egy alkalommal (30 naponta), a Terminálba való belépéskor, a bejelentkező adatok kitöltését
követően automatikusan elindul a kliensen, ellenőrzi és törli a megfelelő időpontra vonatkozó adatokat
az ügyfél gépén található adatbázisból.
A funkció bekapcsolásával a törlésre kerülő adatok a következők (minden esetben a bejelentkezés
időpontjától számított 10-dik éven túli adatok, kivéve árfolyamok):








Tranzakciós adatok (minden tranzakciós adat)
Számlainformációs adatok (betétekhez, számlákhoz, hitelekhez kapcsolódó adatok)
Kivonatok
Törölt felhasználók (azon felhasználók törlése, akiknek a státusza legalább 10 éve törölt)
Törölt sablonok (azon sablonok törlése, akiknek a státusza legalább 10 éve törölt)
Törölt partnerek (azon partnerek törlése, akiknek a státusza legalább 10 éve törölt)
Árfolyam adatok (azon árfolyam adatok törlése, amelyek több mint egy hetesek, pl.: törlés
dátuma 2020.10.21, minden 2020.10.14-e előtti árfolyam törlendő)

A háttérfolyamat a frissítés letöltése után nem kerül automatikusan bekapcsolásra, alapértelmezetten
kikapcsolt. Aktiválni a Beállítások\Általános\2 fülön lehetséges.
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A funkció bekapcsolását követően 0-ról indul a napszámláló, és a következő 30-dik napon indul el a
háttérfolyamat, azaz történik meg az adattörlés.

3.2. Manuális törlés
Ügyfeleinknek lehetőségük van az általuk kiválasztott adatok manuális törlésére is, mely bármely
jogosultsággal rendelkező felhasználónak elérhető.
A menüpont a Törzsadatok / Adatpótlási kérés indítása menüpont alatt került elhelyezésre, Adattörlési
kérés indítása megnevezéssel.

A menüpontra kattintva megjelenik egy, az „Adatpótlás kérés – Felvitel” ablakhoz hasonlóan
paraméterezett ablak, „Adattörlés kérés – Felvitel” megnevezéssel.
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Az ablak az alábbi szűrési feltételeket tartalmazza:











Tól-ig dátumválasztó mező. (A dátum mezők legkésőbbi időpontja az adott nap (a kliens
aktuális rendszerdátuma) – 10 év (pl.: 2020.10.21-én a kiválasztható dátum nem lehet
2010.10.21-nél későbbi)
Tranzakciós adatok (minden modul külön választható):
o Forint
o Deviza
o Csoportos
o Hitel
o Betét
o Posta
Kivonatok
Számlainformációs adatok
Törölt felhasználók (a kiválasztott intervallumban már törölt státuszú)
Törölt sablonok (a kiválasztott intervallumban már törölt státuszú)
Törölt partnerek (a kiválasztott intervallumban már törölt státuszú)
Árfolyam adatok (azon árfolyam adatok törlése, amelyek több mint egy hetesek, pl.: ha a törlés
dátuma 2020.10.21, minden 2020.10.14-e előtti árfolyam törlendő)

3.3. Naplózás
A törlés kliens oldalon naplózásra kerül illetve az audit napló a törlést követő 1 évig megőrzésre kerül
az alábbi adatokkal:
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törölt adat referenciaszáma a törölt természetes adatok nélkül
a törlés időpontja.

Törölt illetve megszüntetett szerződések esetén az automatikus törlés kommunikáció nélkül is
működik tovább, tehát, ha megszűnik az üzleti/technikai kapcsolat a Budapest Bankkal, ezzel a
technikai megoldással biztosítja a Bank a Terminál Üzemeltető számára, hogy a GDPR Rendeletnek való
megfelelőséget a Terminál Üzemeltető ekként létrehozza.

4. Archív adatbázis tömörítése
A Budapest Bank Üzleti Terminál több ügyfelünk elsődleges üzleti rendszere akár 10-15 éve. Az elmúlt
években rengeteg tranzakció került lebonyolításra, mely adatok archiválásra kerültek.
Ügyfeleink visszajelzéseit figyelembe véve lefejlesztésre került egy olyan funkció, mely az archív
adatbázis méretének tömörítését / csökkentését hivatott elvégezni, ezzel is hozzájárulva a felhasználói
élmény növeléséhez.
A tömörítés a Beállítások / Általános / 1-es fülön található gomb segítségével indítható el.

Az adatbázis tömörítésének folyamata hosszabb időt vehet igénybe, azonban az adatbázis mérete 2030%-kal csökkenthető.

5. Oracle Client kompatibilás kialakítása
Az új verzió letöltését követően a Budapest Bank Üzleti Terminálja az Oracle Client 12.1.0.2 32 bites
verziójával kompatibilisen működik.
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6. Hibajavítások
Ügyfeleink visszajelzései alapján, az új verzió letöltését illetve frissítését követően több hibajavítás is
segíti a felhasználók munkáját. A hibajavítások többek között:

6.1. Csoportos jogcím megnevezése mező növelése
Csoportos fizetési megbízás rögzítése során a csoportos jogcímek megnevezése mező megnövelésre
került, így már a teljes megnevezése elolvasható az adott jogcímnek:

6.2. Partner lista képernyő növelése
Megbízás felvételekor, esetleges partner kiválasztásakor a partnerek adatai már teljes hosszukban
jelennek meg, ezzel is megkönnyítve a kiválasztást:
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6.3. Posta kifizetés import javítása
Több Ügyfelünk is jelezte, hogy postai tételeit másik rendszerből emelné át és olvasná be a Budapest
Bank Üzleti Terminálba, ezzel is lerövidítve a kézi rögzítés idejét. Azonban a másik rendszerben és a
kliensben a megengedett karakterek eltértek, emiatt az import hibára futott. A továbbiakban import
esetén a kliensben nem megengedett karaktert (pl.: aposztróf) lecseréli a program null-ra, vagy
szóközre, így a beolvasás nem áll meg hibaüzenettel.

6.4. Közlemény megjelenítése
A keresés a számlainformációban menüpont találati táblázatába bekerültek a közlemény oszlopok, így
ezentúl az Ügyfeleink a közlemény rovatban feltüntetett adatokat is látják a táblázatban.

6.5. BusinessID angol nyelvű template szövegezés
A hibás megjelenítés javításra került, az angol nyelvű üzeneteknél a továbbiakban minden megnevezés
angol nyelven jelenik meg.
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