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1. BEVEZETŐ
1.1. Előszó
Az Üzleti Terminál a Bank és az Ügyfél elektronikus úton történő kapcsolattartását biztosítja. Nagymértékben
elősegíti a gyors és biztonságos adatáramlást, minimálisra csökkenti az emberi beavatkozások és ezzel az esetleg
előforduló tévedések számát.
A rendszer lehetőséget biztosít felhasználói számára, hogy banki megbízásaikat saját számítógépükön rögzítsék,
majd elektronikus úton – legtöbbször Interneten keresztül – juttassák el bankjukhoz. Nincsenek földrajzi korlátok,
nem kell befáradni az MKB Bankba, és ott esetleg sorban állni, de ami a legfontosabb, lerövidül az információ
áramlás ideje: mindig pontos információk állnak rendelkezésre a számlákkal kapcsolatban.
Az Üzleti Terminál jelenleg a számlák aktualizált állapotáról napi több alkalommal szolgáltat információt. A
rendszer moduláris felépítésű, képes kezelni a forint, deviza, csoportos fizetési, a betét-, ill. rulírozó hitelkezelési
és a postai fizetési megbízásokat. Óriási előnye, hogy könnyen illeszthető más rendszerhez is.
Magyar fejlesztésű rendszer lévén a hazai szabványokhoz alkalmazkodik, ismeri a GIRO és csoportos fizetési
megbízás formátumot, az MNB által szabályozott deviza átutalási megbízás formátumát, valamint a Magyar Posta
Zrt. által használt postai fizetési megbízások formátumát is. Ha Ön az Üzleti Terminált használja, számíthat egy,
az évek során át kiforrott know-how minden kényelmére és megbízhatóságára.
Az Üzleti Terminál biztosítja az MKB Bank és az Ügyfél könyvelési rendszere között az adatok áramlását, így a
fizetési számla tételeinek rögzítése az Ügyfél számára egyszerűbbé válik.
Az Üzleti Terminál használatát ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a gyors, pontos, kényelmes ügyintézést.
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2. AZ ÜZLETI TERMINÁL ÁLTAL NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK
Az Üzleti Terminál segítségével a következő feladatok végezhetők el:


természetes és nem természetes személy javára történő forint és deviza átutalások küldése MKB
Bankon belülre és MKB Bankon kívülre,



számlatulajdonos saját számlái közötti forint és deviza átvezetési megbízások kezelése,



VIBER átutalások indítása,



beszedési megbízások beadása,



hatósági átutalási megbízások beadása,



import beszedés, a bank által tranzakció benyújthatósága,



csoportos fizetési megbízások kezelése a felhatalmazások kezelésével együtt,



betétlekötések és -feltörések kezelése,



rulírozó hitellehívások és -törlesztések kezelése,



postai kifizetési utalványok és készpénzátutalási megbízások kezelése,



saját könyvelői rendszerből megbízások feladása, illetve adatszolgáltatás a saját könyvelő
rendszerhez,



adatszolgáltatás a tranzakciók feldolgozásának állapotáról,



aktuális számlainformációk lekérdezése,



e-kivonatok lekérdezése,



aktuális betét- és hitelinformációk lekérdezése,



aktuális és archív tételek széleskörű lekérdezése, valamint több szempont szerinti rendezése,



standard és egyedi árfolyamok lekérdezése,



a feldolgozás hálózatos környezetben való működtetése az egyes felhasználókhoz külön-külön
hozzárendelt jogosultság alapján,



felhasználók kezelése az erre jogosult felhasználó által.
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3. TECHNIKAI FELTÉTELEK
Az Üzleti Terminál használata technikai feltételekhez kötött, melyek a felhasználó Üzleti Terminált
futtató számítógépére, annak operációs rendszerére, szerverre és a személyes aláíró kulcsot tároló
pendrive-ra vonatkoznak. A technikai feltételekről az alábbiakban részletesen tájékozódhat.
TECHNIKAI ALAPFELTÉTELEK:


minimum Core2Duo CPU processzor



4GB RAM



4 GB szabad hely



számítógép: minimum 1280x1024 felbontású monitor, billentyűzet, egér, USB 2.0-s
csatlakozó



ajánlott: Lézer vagy tintasugaras nyomtató

KOMMUNIKÁCIÓ FELTÉTELEI:




Internetkapcsolat:


kábel: 100/1000 Mbit/s



WIFI használata ellenjavallt!

bt.bbrt.hu:21001-es port engedélyezése1

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK:


Windows 7



Windows 8



Windows 8.1



Windows 10

SZERVER VERZIÓ:


Windows Server 2008



Windows Server 2008 R2



Windows Server 2012



Windows Server 2012 R2

ADATBÁZIS KEZELŐ PROGRAM:


Microsoft Access (2010-es felett, illetve a 64 bites Access verziók kerülendők)

MEGBÍZÁS ALÁÍRÁS ÉS SZEMÉLYES USB ALÁÍRÓ KULCCSAL TÖRTÉNŐ BELÉPÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI:


Üres pendrive a személyes aláíró kulcs tároláshoz, melynek egyedi szériaszámmal kell
rendelkeznie

1

Előfordulhat, hogy szükséges a számítógép saját tűzfal beállításai között engedélyezni a port elérhetőségét a
megfelelő működés érdekében. Ennek beállításhoz kérje informatikusa segítségét.
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3.1. A rendszer felépítésének áttekintése

Az ügyfélnek az MKB Bankhoz való kapcsolódáshoz Internet elérésre van szüksége. Az Internet
szolgáltató által nyújtott zárt hozzáférésű Internet kapcsolat teszi lehetővé a Kommunikációs
Kiszolgálóhoz való csatlakozást.
Az Üzleti Terminál által generált adatforgalom minden esetben a Kommunikációs Kiszolgálón keresztül
megy végbe. A beküldött megbízások feldolgozásra előkészítését a CM Központi Rendszer végzi. A
tranzakciók előkészítő műveleteinek végrehajtása után azok a Központi Banki Könyvelő rendszer felé
kerülnek továbbításra, ahonnan a nyugtainformációk ugyanezen az adatúton kerülnek vissza az ügyfél
Üzleti Termináljára.
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4. BIZTONSÁGI
ELEMEK
TERMINÁLBAN

AZ

ÜZLETI

Ügyfeleink pénzügyei, adatai biztonsága elsődleges számunkra, az Üzleti Terminál védelme közös
érdekünk. Az MKB Bank informatikai rendszerét magas szintű védelem alatt üzemelteti, az Üzleti
Terminál és a banki rendszer közti adatáramlást erős titkosítás és egyéb kriptográfiai eszközök védik,
így nem kell attól tartania, hogy illetéktelenek jogosulatlanul hozzáférnek adatokhoz, számlákhoz. A
teljes biztonság érdekében sajnos nem elég a Bank által nyújtott védelem, hanem a felhasználó
elővigyázatossága is szükséges!

4.1. Általános biztonsági tudnivalók
A megfelelő védelem érdekében az alábbi intézkedéseket javasoljuk:















Használjon tűzfalat! Az Üzleti Terminált futtató számítógépet szakemberek által üzemeltetett
tűzfallal válassza le a nyilvános hálózatról! Ha erre nincs lehetősége, akkor a számítógépre
telepítsen személyi tűzfalat, ezzel megakadályozhatja a rosszindulatú programok közvetlen
bejutását a hálózatról.
Az Üzleti Terminált futtató számítógépére telepítsen megbízható vírusvédelmet és ügyeljen
arra, hogy vírusdefiníciós adatbázisa mindig naprakész legyen!
Az operációs rendszeréhez kiadott biztonsági javításokat telepítse rendszeresen! Windows
rendszer esetén tartsa bekapcsolva a Windows Update funkciót, így a rendszer
sérülékenységét minimalizálhatja a rosszindulatú programokkal szemben.
Telepítse rendszeresen az Ön által használt böngésző biztonsági javítócsomagjait!
Az Üzleti Terminált futtató számítógépet lehetőség szerint kizárólag munkára használja, ne
töltsön le ismeretlen eredetű fájlokat fájlmegosztó szerverekről, ne használjon azonnali
üzenetküldő szolgáltatásokat vagy látogasson gyanús oldalakat!
Kérjük, kezelje óvatosan az ismeretlen eredetű, gyanús e-maileket! Ne nyissa meg azok
csatolmányait!
Használja ki az operációs rendszere adta lehetőségeket, alkalmazza a beépített
jogosultságkezelőt és állítsa be, hogy csak azok érhessék el az Üzleti Terminált és a hozzá
tartozó fájlokat, akiknek valóban szükséges!
Gondoskodjon róla, hogy az Üzleti Terminált futtató géphez csak megbízható személyek
férhessenek hozzá!
Az Üzleti Terminál belépéshez szükséges adatait kizárólag az Üzleti Terminál vonatkozó
mezőiben adja meg, weboldalon semmilyen esetben sem!
Ne használjon könnyedén kitalálható jelszavakat!
Az Üzleti Terminál biztonsági beállítása (Adatmódosítás naplózása/Ellenszámla ellenőrzése a
számlainformáció alapján) mindig legyen bekapcsolva! A beállításokat az „Eszközök /
Beállítások / Általános/2” menüpontban lehet elvégezni a jelölőnégyzet bejelölése után a
„Módosítás” gombra kattintva.
Amennyiben rendelkezik személyes USB aláíró kulccsal, lehetőség szerint azt biztonságos
helyen, elzárva tárolja!
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4.2. Üzleti Terminál biztonsági elemei
Egy olyan rendszernél, ahol egyszerre többen is használják a program adatait, magát az adatbázis kell
megfelelően védeni, ezt a célt szolgálják a következő biztonsági elemek:


a jelszót csak a felhasználó ismerheti és 90 naponta meg kell változtatnia,



minden felhasználó külön PIN borítékban kapja meg a bank által generált jelszót,



az első bejelentkezéskor minden felhasználónak jelszót kell változtatnia, így a bank által
generált jelszavak ismerete sem teszi lehetővé a programba a belépést,



az adatbázis jelszóval védett, ez a jelszó minden ügyfélnél más és más, melyet a biztonság
érdekében még az ügyfelek sem ismernek,



a kommunikációs jelszó minden adatbázishoz más és más, továbbá az első kommunikációnál
(aktiválás) kell beállítani, így a banki dolgozók sem ismerhetik,



az adatbázisban lévő adatok ellenőrző összeggel ellátva kerülnek tárolásra, így ha valaki
megpróbál illetéktelen változtatást végezni egy felvételezett és aláírt tranzakción, akkor az
küldéskor ’fennakad’ az ellenőrzésen,



az aláíráskor használt titkos kulcs segítségével minden tranzakcióhoz készül egy egyedi
ellenőrző összeg, amit a bankban tárolt – minden felhasználóhoz egyedi – nyilvános kulccsal
lehet csak visszafejteni,



az aláíráskor használt titkos kulcs a biztonsága érdekében érvényességi idővel ellátott, cseréjét
a program automatikusan végzi az érvényességi idő lejárata előtt.



csak a szerződésen feltüntetett felhasználók képesek aláírt tranzakciókat kezdeményezni, ők
is csak akkor, ha az aláírás-bejelentő karton szerint jogosultak aláírni,



0-24 óráig lehetséges a terminál használatának letiltása, így feltételezett visszaélés esetén a
’tolvaj’ egy olyan adatbázishoz juthat hozzá, amit a bank valószínűleg régen letiltott,



lehetőség van arra is, hogy kizárólag egy telephely használatát engedélyezze, ilyenkor az
aktiválás után a pendrive-on lévő adatok más számára már nem jelenthetnek betörési
lehetőséget.

4.3. A kommunikáció védelme
A forgalmazásra kerülő állományok a nemzetközi szabványokban előírt AES titkosító algoritmussal
kerülnek kódolásra. Az így elkészített állományok nyilvános kulcsú titkosító algoritmussal kerülnek
kódolásra, ami garantálja a küldő és fogadó kilétét. A titkosításnál használt kulcs egyedi, minden
ügyfélre más és más.
A kommunikáció során külön bejelentkezési név és jelszó szükséges. A kommunikációs modul speciális
protokollt használ, ha valaki nem rendelkezik ezzel a rendszerrel, nem képes érvényes kapcsolatot
felépíteni a központi kiszolgáló rendszerrel. Bizonyos esetben szükséges lehet a saját számítógépének
tűzfal beállítási között engedélyezni a megfelelő kommunikációs csatorna használatát az Üzleti
Terminál szoftver számára.
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5. ÜZLETI TERMINÁL FOGALOMTÁR
A kézikönyvben használt szavak, fogalmak ABC sorrendben
Aláírók: azok a személyek, akik a banknál aláírási joggal rendelkeznek, így tranzakciókat írhatnak alá.
Banki nap: banki munkanap.
CDV (Check Digit Verifier): digitális ellenőrző szám.
Csoportos fizetési megbízás: a csoportos átutalási, a csoportos beszedési megbízások és ez utóbbihoz
tartozó csoportos felhatalmazások összefoglaló neve.
Csoportos kezdeményező azonosító: a csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó cégazonosító,
mely lehet




az adószámból képzett azonosító,
EAN kód,
egyéb kód

DETSTA üzenet (beszámoló jelentés): a csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó üzenet típus,
melynek célja a csoportos (átutalási/beszedési) megbízás tételeire a partnerbankok által adott válaszok
napi és összesítő (végső) kimutatása.
EAN kód (European Article Numbering): 13 karakteres nemzetközi termék- és helyazonosító kód. A
csoportos kezdeményező azonosító szerepét töltheti be, amennyiben a cégnek nincs adóazonosítója.
EBKM (egységesített betéti kamatlábmutató): az MNB előírásai alapján az adott betétlekötés
tényleges éves hozamát jelző mutató százalékban meghatározva.
EGT (Európai Gazdasági Térség): az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai
által létrehozott intézmény. Az EGT tagjai jelenleg az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Norvégia
és Liechtenstein.
Export: az Üzleti Terminál által megadott formátumban adatállomány előállítása, melyet feldolgozhat
a saját könyvelési rendszerében.
Faktoring számlaösszegző: a nagyobb cég kezességvállalása egy kisebb cég pénzügyi helyzetéért,
amely hitelt szeretne felvenni.
FELHAP üzenet: a szolgáltató ezen üzenet típuson keresztül visszaigazolja a bankba a felhatalmazások
(FELHKI üzenet tételek) feldolgozását.
FELHKI üzenet: a bank ezen üzenet típusban továbbítja a formailag ellenőrzött és jónak talált
felhatalmazások adatait a szolgáltatóhoz.
FELHNA üzenet: a bank ezen üzenet típus felhasználásával vissza jelzi a FELHAP visszaigazolások
vételének és formai ellenőrzésének eredményét.
Hatósági átutalási megbízás: a bírósági, közigazgatási és az adó-végrehajtási eljárásban alkalmazott
megbízási forma.
Import: a saját könyvelési rendszeréből a megadott formátumban előállított adatállomány beolvasása
az Üzleti Terminálba.
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Interface állomány (export/import fájl): az Üzleti Terminál segítségével lehetősége van saját könyvelő
rendszere és a program között elektronikus adatkapcsolatot létesíteni.
IBAN (International Bank Account Number): nemzetközi fizetési számlaszám, mely a deviza
megbízások esetében szükséges.
Karbantartás: új tételek rögzítésére, az adatok megtekintésére, módosítására, törlésére szolgál. A
munkavégzéskor ezek az adatok listázhatók, nyomtathatók.
Partner adatállomány: adatállomány, amely azon ügyfelek adatait tartalmazza, akik felé a
megbízásokat indítjuk.
Postai azonosító: tizenhat-jegyű egyedi postai azonosító, amely tartalmazza a befizetés dátumát, a
felvevő postahivatal kódját, a felvevő terminál kódját és a felvétel napon belüli sorszámát.
Postai készpénzátutalási megbízás: a postán befizetett, az ügyfél számlájára érkező készpénzátutalás.
Postai kifizetési megbízás: ügyfélszámláról indított, postán teljesítendő kifizetési megbízás.
Postai kötegazonosító: postai kifizetési megbízás köteget azonosítja banki szinten. Tartalmazza a
felvétel dátumát, a terminálsorszámot és az állomány napon belüli sorszámát.
Prolongáció: betétlekötés esetén a betétszerződés meghosszabbítása a tőke és a kamat újra
lekötésével vagy átvezetéssel.
Regisztráció: a program üzembe helyezésének azon fázisa, amikor az első kommunikáció alkalmával az
ügyfél oldali programot a bank oldali rendszer nyilvántartásra veszi, regisztrálja.
Sablon: előre elkészített, gyakran használt megbízás sémák.
Számlatulajdonos: az MKB Banknál számlával rendelkező ügyfél, aki lehet magán, vagy jogi személy.
Számla jogok: ügyfeleknek a számláik kezeléséhez szükséges jogai.
Saját számla: ügyfél MKB Banknál vezetett saját számlája.
STATUS üzenet (ellenőrző jelentés): a csoportos fizetési megbízásokhoz kapcsolódó üzenet típus,
melynek célja a csoportos (átutalási/beszedési) megbízás ellenőrzésének visszaigazolása.
Tálca: a munkaasztal alsó során található a Tálca. Az
indító nyomógomb mellett itt jelennek
meg az elindított alkalmazások gombjai, amelyek az alkalmazások ikonjait és neveit tartalmazzák. Így
lehetőség van arra, hogy munkavégzés közben több párhuzamosan futó alkalmazás között váltogatva
lehet dolgozni, nem kell külön bezárni és újra nyitni azokat. A megnyitott alkalmazások használata
között az Alt+Tab billentyűkombinációval lehet váltani. Például, ha nyitva van a levelező rendszer, és
az Üzleti Terminál programot is használjuk, az Alt + Tab lenyomásával át lehet lépni a levelező
rendszerbe.
VIBER: Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, amely alapján a megbízás azonnali elszámolására kerül
sor a küldéskor.
Visszaigazolás (nyugta): a bank minden beküldött tranzakciót legalább egy alkalommal visszaigazol. Az
első nyugta elkészülte jelzi a bankba érkezés, a második pedig a teljesítés sikerességét vagy
sikertelenségét.
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6. BELÉPÉS AZ ÜZLETI TERMINÁLBA
A rendszert az asztali Üzleti Terminál parancsikonra kattintva vagy a Start menüből tudja indítani. A
program betöltését követően megjelenik az üdvözlőképernyő, ahonnan kiválaszthatja a belépés
módját, az Üzleti Terminál nyelvét2, illetve amennyiben mégsem most szeretné indítani a rendszert,
lehetősége van az alsó „Kilépés” gombra kattintva bezárni azt.
A program indításával megjelenő képernyőn kiválasztható, hogy a felhasználó a hagyományos, vagy az
USB aláírókulcsos belépést választja:

Miután kiválasztotta a belépés módját, az ablak bal oldalán találja a választott belépéshez kapcsolódó
instrukciókat és a jobb oldalon tudja beírni adatait. A rejtett adatok mezői mellett találhatóak a
„csukott szem” ikonok
Amennyiben nem biztos benne, hogy jól adta meg adatait, a Jelszó és a PIN mező mellett található
csukott szem ikonra kattintva tekintheti meg a beírt adatokat.


A belépési módok részletes leírásait alább olvashatja.
Kérjük, válassza a hagyományos belépési módot



ha nem rendelkezik aláíró joggal
ha még nem állította be jelszavát a személyes aláíró kulcsához

2

Alapértelmezetten magyar nyelv van beállítva, de a legördülő menüből lehetősége van angolra állítani a
programot.
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6.1. Hagyományos belépés
A bejelentkezési képernyőn kell megadnia a bejelentkezési nevét, majd a jelszavát és a PIN kódot.

A felhasználói bejelentkezésnél a következő adatokat kell megadni:




Felhasználó neve
Jelszó
PIN: kizárólag a virtuális PIN billentyűzet segítségével adható meg. A megadott karakterek az
gombbal törölhetők

Kérjük, csak akkor válassza a „Belépés személyes aláíró kulccsal opciót, ha


Ön rendelkezik aláíró joggal és aláíró jelszava már beállításra került!
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6.2. Belépés USB aláíró kulccsal
A bejelentkezési képernyőn meg kell adnia felhasználónevét, jelszavát, és be kell helyeznie személyes
aláírói kulcsát.

A felhasználói bejelentkezésnél a következő adatokat kell megadni:




Felhasználó neve
Aláírói jelszó
Személyes aláírói kulcs
Az aláírói kulcsok törlésre kerülhetnek az alábbi esetekben:



5 sikertelen kísérlet után,
Aláírói kulcs érvényességi idejének lejárata után.

Ezután csak a hagyományos bejelentkezés (felhasználónév és jelszó) lesz
elérhető és új aláíró kulcs igénylése szükséges.
Amennyiben mégis a hagyományos belépési módot szeretné választani, kattintson a „Hagyományos
bejelentkezés választása” gombra az ablak bal alsó sarkában.
Bármelyik belépési módot választja, lehetősége van a korábbi ablakpozíciók, elmentett beállítások
törléséhez a bejelentkezés előtt az ablak jobb alsó sorában található jelölőnégyzetre kattintással.
A belépéshez kattintson a

gombra. Ha a programot mégsem kívánja elindítani, válassza a

gombot.
Bejelentkezés után a fejlécben a rendszer neve után beíródik a bejelentkezett felhasználó neve, és
egészen addig az látható, ameddig a felhasználó ki nem lép, vagy egy másik felhasználó be nem
jelentkezik a saját nevével.
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6.3. Elfelejtett jelszó
Hibás név, jelszó és PIN megadása esetén minden elrontott lehetőség után csökken a fennmaradó
lehetőségek száma:

Az ötödik sikertelen belépés után a felhasználó kitiltásra kerül az Üzleti Terminálból:

Az új jelszó generálásához és a Terminálba való bejelentkezéshez kérjük, vegye fel a kapcsolatot az
MKB Bank ügyfélszolgálatával!
Az Üzleti Terminál bal alsó sarkában található „Elfelejtettem a jelszavam” gombra kattintva a jelszó
gyorsan és könnyedén visszaállítható.
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Mielőtt a gombra kattintana, a felhasználó név beírása szükséges:

Amennyiben a lépés elmarad, az Üzleti Terminál egy felugró ablakban figyelmezteti. Miután beírta
felhasználó nevét és az „Elfelejtettem a jelszavamat” lehetőséget választotta, a telefonos
beazonosítása következik:

A személyes kapcsolattartó / a TeleBankos ügyintéző kapcsolja az Üzleti Terminál Helpline technikai
kollégát, aki segít a jelszó visszaállítás lebonyolításában, melyhez kövesse a képen látható utasításokat.
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A Tovább gombra kattintva, a következő jelenik meg:

Amennyiben a fenti tájékoztató jelenik meg, kérjük, hívja személyes kapcsolattartóját / a TeleBankot,
aki az azonosítást követően kapcsolja a technikai munkatársat (Helpline), hogy sikeresen beállíthassa
az új bejelentkezéséhez szükséges adatokat. A beazonosítás rögzített telefonvonalon keresztül
történik. Amikor Kollégánk arra kéri, kattintson a „Kommunikáció” gombra!
Amennyiben sikeres volt a kommunikáció, az Üzleti Terminál azt egy felugró ablakban jelzi:

A sikeres kommunikációt követően be tud jelentkezni felhasználónevével és kezdeti PIN kódjával.
Ezt követően ismét meg kell adnia a későbbiekben használni kívánt jelszavát és PIN kódját. A jelszóra
vonatkozó formai követelmények az alábbiak:


legalább 8, de maximum 10 karaktert hosszúnak kell lennie



kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter (ami lehet ékezetes karakter is) használata
kötelező!



a speciális karakter nem lehet idézőjel vagy * karakter



a jelszó napon belül csak egyszer változtatható meg
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A megjelenő ablakban a virtuális PIN billentyűzet segítségével megadható a 4 jegyű PIN kód, melyet
minden belépés során meg kell adnia. Az MKB Bank előírásai alapján, a PIN kódra vonatkozó szabályok:


4 karakter hosszú,



a PIN kód maximum 90 napig használható,



nem tartalmazhat csupa azonos számot,



nem tartalmazhat egyesével szigorúan növekvő vagy csökkenő számsort.

A PIN kód megadása után a

gombra kattintva megerősíthető a PIN kód:
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Amennyiben a megerősítés sikertelen volt, a PIN megadását elölről kell kezdeni. Sikeres PIN megadás
esetén a „Tovább” gombra kattintva a rendszer tájékoztatja, hogy a belépési adatok beállítása sikeres
volt, majd a következő lépésként a belépési képernyőre jut.
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7. MILYEN ELEMEKBŐL ÁLL A KÉPERNYŐ?
Az Üzleti Terminál rendszer felhasználói környezete Windows alapú. Egy főablakból kiindulva, menük
segítségével, újabb ablakok nyithatók meg, melyekből további ablakok hívhatók elő. Az ablakon belül
úgynevezett fülek segítenek a további mozgásban. Egyszerre több ablak nyitható egymásra.
A fő ablak állandóan nyitva van, a különböző ablakok és menüpontok között az egér segítségével lehet
közlekedni.
A fő ablak a következő részekből áll:


fejléc,



menüsor



ikonsor

A belső ablakok pedig további elemet tartalmazhatnak:


füleket



vízszintes és függőleges görgetősávokat



választó listákat

7.1. Fejléc és lábléc
A fő ablak fejlécében a rendszer nevét, zárójelben a terminál azonosítóját és a program verziószámát,
valamint a bejelentkezett felhasználó nevét tartalmazza.

A jobb oldalon található három kis négyzet jelentése:
a gomb az ablakot kisméretűvé teszi
a gomb az ablakot teljes méretűvé teszi
a gomb az ablakot bezárja
A főablak láblécén feltüntetésre kerülnek a billentyűzet Nagybetű (CAPS), Számgombok (NUM) és
Beszúr (INS) gombjainak állapotai, az aktuális dátum és a rendszeridő.

A baloldalon a következő figyelmeztetések jelenhetnek meg:
A beérkezett üzeneteket tartalmazó táblázatot a program láblécében található
gomb megnyomásával érheti el.
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Új

verziófrissítés

halasztása

vagy

sikertelen

letöltése

esetén,

a

főoldal

alján,

az

szövegre kattintva jeleníthető meg az új verzió frissítésére
szolgáló ablak és ott kezdeményezhető a frissítés letöltése.
A Bankkal történő kommunikáció feltétele, hogy a program számára engedélyezett legyen a
bt.bbrt.hu:21001-es port elérése. Amennyiben nem érhető el a megfelelő port, a láblécben
figyelmeztető üzenet jelenik meg:

.

A Beállítások / Általános/2 fülön beállítható az ellenszámla ellenőrzése a számlainformáció alapján. A
biztonsági funkció használata esetén tranzakció felvitelnél a rendszer ellenőrzi, hogy a partner
számlaszáma megjelent-e valaha a számlainformációkban. Ezzel figyelemmel kísérhető a partnerek
számlaszámának esetleges, tudtunkon kívül történt módosulása, mivel a program figyelmeztet arra a
felvitel mentésekor. A funkció alkalmazásához pipálja be a mezőhöz tartozó jelölőnégyzetet! Ellenkező
esetben, a jelölőnégyzet üresen hagyásakor a program folyamatosan figyelmeztet az óvatosságra a
lábléc bal alsó részén:

7.2. Táblázatok
Az ablakokban megjelenő táblázatok segítségével egymás alá rendezett adatkapcsolatok tekinthetők
át rendkívül könnyen. A vastag függőleges vonal előtt státusz jellegű adatok találhatók, tőle jobbra
pedig leíró jellegűek. A leíró jellegű adatok táblázatában az oszlopok szélessége átméretezhető. A
fejlécben a függőleges vonal jobbra vagy balra elhúzható, az oszlopok közötti elválasztójelre kattintva,
és az egeret jobbra-balra mozgatva az egérgomb folyamatos lenyomása mellett.

Az ablakokon belül, fülek segítségével lehet a további mozgásokat elvégezni.

A fül elérhető állapotát a fülszöveg színe határozza meg. Az aktív fül szövege mindig sötét és vastagon szedett, és
a fül előtérbe ugrik.
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A megtekintett adatok sorainak rendezettsége a táblázatok láblécében a Sorbarendezve ablak
segítségével változtatható meg. A rendezés ablakban lehetőség van a táblázat sorrendbe állítására:

A sorba rendezett oszlopban történő kereséshez kezdjen el gépelni. A megadott szöveg az Ugrás a
sorba rendezésben résznél látszik. A táblázatokban az egyes műveletek elvégzésére nemcsak az ablak
ikonsorában levő ikonra kattintással van lehetőség, hanem úgynevezett helyi menük is segítik a gyors
használatot.
A helyi menü elérése úgy lehetséges, hogy a táblázatban a megfelelő sort ki kell választani, és az adott
soron a jobboldali egér gombbal kell kattintani. A megjelenő helyi menü az ikonsornak megfelelő és az
adott sorra engedélyezett műveleteket tartalmazza. A megfelelő menüpont kiválasztásával a művelet
elvégezhető. Ha a helyi menü menüpontja mellett a
kiválasztásakor egy almenü nyílik meg.

jel látható, akkor azon menüpont

Táblázat oszlopainak kiválasztása
Minden

táblázatnál

megtalálható

a

Táblázat

oszlopainak

kiválasztása

funkció.

A
gombra kattintva a megjelenő ablakban lehetőség van módosítani a
táblázatban megjelenő oszlopokat és azok sorrendjét.
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A megjelenő ablakban a listák közötti vízszintes nyilak segítségével tudja kezelni a „Kiválasztott mezők”
(amelyek megjelennek a listában) elemeit, a sorrendjét pedig a Kiválasztott mezők táblázat mellett
található függőleges nyilak használatával. Az Alaphelyzet visszaállítása gombbal a mezők alaphelyzetbe
állíthatók.
Interaktív súgó
Minden táblázatnál látható az Interaktív súgó funkció. A
megjelenik az oldalhoz kapcsoló interaktív súgó.

gombra kattintva a

Oszlopmozgatás engedélyezése
Az
jelölőnégyzet kiválasztásával lehetőség van az oszlopokat egér
segítségével mozgatni. Ha az Oszlopmozgatás engedélyezése jelölt, az oszlopok nem rendezhetők az
oszlopcímekre történő kattintással, csak a Sorbarendezve listából történő kiválasztással.

7.3. Ablakok
A táblázatokban megjelenő egyes funkciógombok megnyomásával új ablakban lehet elvégezni a kívánt
műveletet.

A program három olyan adattípust tartalmaz, melyekbe az összes adatmező sorolható: szöveges,
dátum és numerikus formátumút.

7.4. Szöveges mezők
A definíció szerint a mező tartalmazhat betűt, számot és különféle írásjeleket egyaránt. Általános elv a
program használatánál, hogy amennyiben egy szöveges mező tartalma helytelen, akkor a háttér színe
piros, amennyiben helyes, akkor pedig fehér. Például egy mező csak akkor helyes, ha tartalmaz
legalább egy betűt, akkor az első betű begépelése után automatikusan fehérre vált a piros háttér. Ha
ezután minden adatot törlünk a mezőből, akkor a háttér ismét pirosra változik.
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Amennyiben a lista elemei bővíthetők, akkor a megjelenő ablak tartalmaz egy
ennek segítségével a segítőlista akár rögzítés közben is karbantartható.

gombot is,

Ha normál átutalási megbízást szeretnénk felvenni, és a partner számlaszáma már szerepel a partner
adatok között, akkor az elismerendő nevének begépelése helyett a partner adatait tartalmazó
segítőlista előhívható, és a

gombra kattintva a partner adatai beíródnak.

7.5. Dátum mezők
A mező csak dátum formátumú értéket tartalmazhat: ÉÉÉÉ.HH.NN
A dátum mező előtt egy kis négyzet található, amely üres, ha a dátum mező is üres, vagy egy jelölést
tartalmaz, ha a dátum mező valamilyen értéket tartalmaz. Ebből következik az is, hogy a mező tartalma
a négyzet állapotának változtatásával változik:


a négyzetre kattintva – a jelölés kitörlődik, és ezzel együtt a mezőből is kitörlődik a dátum,



újból rákattintva a négyzetre, a jelölés visszaíródik, és ezzel együtt a mezőbe is beíródik az
aktuális gépi – könyvelési dátum,



a mezőben található dátum változtatásakor a mező jobb oldalán található

gombra

kattintva, a naptár ablakból kiválasztható a megfelelő dátum, és az Enter leütésével a dátum
beíródik a dátum mezőbe,


a megfelelő dátum kézzel is beírható.



A naptárban a naptári éveket a kettős nyilakra
léptetni. A

kattintva lehet vissza-, illetve előre

gombokra kattintva lehet hónapokat vissza-, illetve előre lapozni. A
gombra kattintva az aznapi dátum állítható vissza.

7.6. Numerikus mezők
A numerikus mező tartalma csak szám lehet. A mező kitöltése történhet kézzel, illetve egy segítő ablak
használatával. Amennyiben egér segítségével szeretnénk bevinni az adatokat, az eljárás a következő.
A numerikus mező melletti
gombra kattintva (F4) egy számológép jelenik meg. Ezzel a
számológéppel egyszerűbb műveleteket lehet elvégezni (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, stb.),
melyeknek az eredményét, a
a mezőbe.

gombra kattintva, vagy az Enter billentyű leütésével lehet bemásolni
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7.7. Részletes keresés és szűrés
Minden táblázatnál megtalálható a Keresés/Szűrés funkció. A
kattintva a megjelenő ablakban lehetőség van az adatok szűrésére, illetve keresésére.

gombra

Szűrés esetén az egyes mezők értékei alapján szűkíthetőek a táblázatban megjelenő adatok:

Amennyiben az adatait szűrni szeretné, jelölje be a „Szűrés” jelölőnégyzetet. A „Választható mezők”
listában található elemek kijelölésével lehet az érintett mezőket a listák melletti nyilak segítségével
kiválasztani. A választást követően a listák alatt megjelenő szabadszöveges mezőben (a kiválasztott
mező elnevezése jelenik meg a mező mellett) adhatja meg a szűrőfeltételt, illetve a mező mellett
található legördülő listából választhatja ki a kapcsolatot. A „Rendben” gombra kattintva a listában már
csak a szűrőfeltételeknek megfelelő partnereit látja.
Ha a táblázatban egy sort keresünk, akkor a Keresés előtti négyzetre kattintva adható meg a keresés
feltétele.

A szűrési és a keresési műveletek együttes alkalmazására is lehetőség van, ilyen esetben mind a Szűrés,
mind a Keresés jelölőnégyzeteket ki kell jelölnie. Az adatok keresése ez esetben a szűrés
eredményében történik meg.
A szűrés funkcióval szűkíthető egy-egy táblázat, de a többsoros tevékenységeket végző funkciók közül
– például aláírás, aláírások törlése, listázás – csak a listázás örökli a szűrés feltételeit! Ha tehát egy
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szűrővel ellátott ablakon az Aláírások törlése funkciót választja, akkor az összes megbízásáról – amit
alapesetben látott – törölni fogja az aláírását!
Szűrés sablon kezelése
A gyakran használt szűrési műveletekről sablon is készíthető, amelynek segítségével leegyszerűsíti a
későbbi szűréseket. Miután megadta a kívánt szűrési feltételeket, a Mentés másként mezőbe írt sablon
megnevezés melletti

ikonra kattintva tudja menteni a szűrés sablont:

A sablon megnevezése maximum 10 karakter hosszú, és nem tartalmazhat szóközt. A szűrés sablon
mentésének sikerességéről üzenet érkezik.
A későbbi szűrések alkalmával csupán a felvett sablont kell a Szűrés mező alatti Sablon azonosító
jelölőnégyzet bejelölésével, és a hozzá tartozó legördülő menüből kiválasztani:

A Szűrés/Keresés ablak sablon segítségével:

Egy korábban használt, de már szükségtelen szűrés sablon törlését a kiválasztást követően a Sablon
azonosító mező melletti

ikonra kattintással teheti meg. A törlés végrehajtásáról üzenet érkezik.
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7.8. Üzleti terminál menürendszere
Menüsor

Menüpontok, almenüpontok
Forint tranzakciók



vagy az



vagy a Ctrl+F billentyűkombinációt leütve és a fület kiválasztva

ikonra kattintva és a fület kiválasztva

Deviza tranzakciók



vagy az



vagy a Ctrl+D billentyűkombinációt leütve

ikonra kattintva

Csoportos fizetési megbízások


vagy az

ikonra kattintva és a fület

kiválasztva

Csoportos tranzakciók

Felhatalmazások
Felhatalmazás válaszüzenetek
Betét tranzakciók


vagy az

ikonra kattintva és a fület kiválasztva

Rulírozó hitel tranzakciók


vagy az

ikonra kattintva és a fület kiválasztva
Kifizetési utalványok


vagy az

ikonra kattintva a Kifizetési

utalványok fül kiválasztásával
Postai tranzakciók
Készpénzátutalási megbízások


vagy az

ikonra kattintva a Készpénz

átutalási megbízások fül kiválasztásával
Adatok importálása
Adatok exportálása
Kommunikáció
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vagy az



vagy a Ctrl+O billentyűkombinációt leütve

ikonra kattintva

Üzenetek
 vagy a Ctrl+Z billentyűkombináció leütésével
Munkaterület mentése
Kilépés

Számlainformációk


vagy az



vagy a Ctrl+S billentyűkombinációt leütve

ikonra kattintva,

Kivonatok


vagy az



vagy a Ctrl+E billentyűkombinációt leütve

ikonra kattintva,

Betét információ


vagy az

ikonra kattintva

Hitel információ


vagy az

ikonra kattintva
Forint tranzakciók
Deviza tranzakciók
Csoportos tranzakciók

Archívum
Betét tranzakciók
Hitel tranzakciók
Postai tranzakciók
Számlakonverziós árfolyamok
MKB Devizaárfolyamok
Árfolyamok

MKB Valuta és csekk árfolyamok
MKB Bankkártya árfolyamok
MNB Deviza középárfolyamok
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MKB Egyedi keresztárfolyamok
MKB Egyedi árfolyam limitek
Napi árfolyam
EURO átváltási kulcsok (nincs használatban)
Keresés a számlainformációkban
Forint tranzakciók
Deviza tranzakciók
Elküldött
tranzakciók
csomagonként

Csoportos tranzakciók
Betét tranzakciók
Hitel tranzakciók
Postai tranzakciók
Ellenőrző jelentések (STATUS)

Csoportos megbízások

Beszámoló jelentések (DETSTA)
Napló fájlok

Archív
tranzakciók

technikai

Felhasználók kezelése
Terminál beállítása

Függőben lévő faktoring számlaösszegzők

Függőben lévő kivonatkérések

Import és export nyilvántartás megtekintése

Napló megtekintése

Számlaszámok
Forint tranzakciókhoz
Partnerek

Deviza tranzakciókhoz
Postai tranzakciókhoz
Forint tranzakciókhoz

Sablonok

Deviza tranzakciókhoz
Postai tranzakciókhoz

Közlemények
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Deviza megbízások egyéb
adatai

Bankok
Jogcím csoportok

Csoportos
fizetési
megbízások egyéb adatai

Jogcímek
Üzenet kódok
Üzenet fajták

Postai megbízások egyéb
adatai

Postai kifizetési utalványdíjak

Betét megbízások egyéb
adatai

Betéttípusok

Hitel megbízások egyéb
adatai

Archív postai kifizetési utalványdíjak

Előjegyezhetőség
Előjegyezhetőség

Adatpótlási kérés indítása

Naptár

Átjelentkezés más névre
Személyes beállítások

Felhasználó beállítások



vagy az

ikonra kattintva

Felhasználók kezelése
Terminál beállítása
Beállítások
Aktiváló lemez frissítése
Nyomtató beállítása
Információs ablak
Ikonsor
Nézet

Csak ikonok
Ikonok és szöveg

Függőleges elrendezés
Mozaik
Lapolt
Ikonok igazítása
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Segítség


vagy az



vagy az F1 funkcióbillentyű leütésével

ikonra kattintva

Az MKB Bank elérhetősége


vagy az



vagy a Ctrl+B billentyűkombinációt leütésével

ikonra kattintva,

Névjegy
Terminál információk
 vagy a Ctrl+N billentyűkombinációt leütésével

7.9. Az Üzleti Terminálban használt kép jelölések
A rendszerben a különféle jelek segítenek a gyors munka elvégzéséhez.
A megjelenő ablakban, vagy az abból megnyitható újabb ablakokban megjelenő gombok
új adatok rögzítése, felvételezése/meglévő
módosítása/adatrögzítés művelet elfogadása

adatok

karbantartása,

adatok lekérdezése, megtekintése
rögzített adatok módosítása/módosítási művelet elfogadása
a kiválasztott adatok törlése/a kijelölt adatok törlésének elfogadása
kalkuláció kérése/kalkulációs művelet elindítása
adatok listázása, nyomtatása
adatok közötti keresés, adatok szűrése
táblázat oszlopainak kiválasztása
interaktív súgó
visszalépés az előző ablakhoz
adatok importálása
adatok exportálása

32

statisztika készítése
aláírás(ok), aláírás visszavonás(ok) elvégzése
BusinessID aláírásra küldés
törölt adat visszaállítása/tranzakció újrafelvétele az archívumból
adatrögzítés művelet elfogadása és egy új adatrögzítés indítása
művelet elfogadása, ablak bezárása/a felkínált adatok közüli kiválasztás
művelet elvetése, ablak bezárása

Munkavégzés közben használható gombok, eszközök:
segítő lista már létező adatok kiválasztására
számológép használata
naptár kezelése
választó lista használata
választó lista nyilakkal

Függőleges görgetősáv

Vízszintes görgetősáv
ugrás a választólista következő elemére
ugrás a választólista előző elemére
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Listák esetén használható gombok, eszközök:
lista nyomtatása
nyomtató beállítása
lista exportálása
ugrás a következő oldalra
ugrás az előző oldalra
ugrás a legutolsó oldalra
ugrás a legelső oldalra
olvasási művelet leállítása
lista megjelenítési méretének beállítása

Az egyes tranzakciók állapotait jelző ikonok:
Felvételezett
Beolvasott
Hibás beolvasott (kivéve csoportos és postai megbízások)
Módosított
Törölt
Aláírt
Nyugtára vár
Visszaigazolt
Visszaigazolt (postai megbízások)
Könyvelt (forint megbízások)
Elfogadott (deviza megbízások)
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Elfogadott (csoportos ellenőrző jelentés fej és tétel)
Teljesült (napi és záró csoportos beszámoló jelentés tétel)
Könyvelt, teljesült (Posta által kézbesített)
Hibás/vissza (forint, deviza és postai megbízások)
Visszautasított (csoportos banki visszaigazolás fej és tétel)
Nem teljesült (napi és záró csoportos beszámoló jelentés tétel)
Nem teljesült (a Posta nem tudta kézbesíteni)
Elutasított (csoportos ellenőrző jelentés tétel)
Elutasított (csoportos ellenőrző jelentés fej)
Elutasított (napi csoportos beszámoló jelentés fej)
Nincs deviza részletezés (számlainformáció)

Az egyes tranzakciók állapotait jelző ikonok (folytatás):
Nyitott (napi csoportos beszámoló jelentés fej)
Zárt (záró csoportos beszámoló jelentés fej és nincs válasz esetén tétel)
Fogadó bank által elutasított (záró csoportos beszámoló jelentés fej)
Van megjelenítendő kép (postai készpénz átutalási megbízás hibás tétel)
Nincs megjelenítendő kép (postai készpénz átutalási megbízás tétel)
Van deviza részletezés (számlainformáció)
Nincs deviza részletezés, de kellene lennie (számlainformáció)
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8. SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK
A személyes beállítások az „Eszközök” / „Felhasználói beállítások” / „Személyes beállítások”
menüpontra, vagy a menüsor ikonra kattintva érhetőek el.

A menüpontban az alábbiakra lehetőségek érhetőek el:

8.1. Általános beállítások:
„Megbízások felvitele és aláírása blokk”:





„Megbízás aláírása felvitelkor automatikus”: gyorsított rögzítést tesz lehetővé, a rendszer
automatikusan kezdeményezi a forint megbízások aláírását a felvitelt követően.
„Egyenleg látható felvitel közben”: a jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználható egyenleg, illetve
a dinamikus folyószámlahitel egyenleg láthatóvá válik a felviteli ablakban.
„Számlainformációk megjelenítése grafikus nézetben”: a jelölőnégyzet bejelölését követően a
„Lekérdezések” / Számlainformációk” felület grafikus nézetben jelenik meg.
„Személyes aláírói kulcs tárolása hordozható eszközön”: a jelölőnégyzet bejelölését követően az
aláírási kulcsa hordozható eszközön lesz tárolva, és a következő bejelentkezéskor ennek a
hordozható eszköznek a birtokában tud csak tranzaktálni, illetve bizonyos beállításokat
végrehajtani. A jelölőnégyzet bejelölése után az alábbi üzenet jelenik meg:
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Ha egy másik terminálon kiírt személyes aláírói kulcs használatát szeretné az aktuális terminálon
érvényesíteni, akkor kattintson az „Igen” gombra!

A másik terminálon kiírt személyes aláírói kulcsát tartalmazó hordozható eszköz csatlakoztatása után,
a tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra!

A sikeres érvényesítésről a rendszer tájékoztatja. A tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra.
Amennyiben a személyes aláírói kulcsa nem nyitható meg, vagy valamilyen okból az ellenőrzésen nem
ment át, akkor a sikertelen érvényesítésről üzenet érkezik:

Az „OK” gombra kattintva visszatérhet a tallózó ablakba, és kiválaszthatja a hordozható eszközön a
személyes aláírói kulcsát, vagy a „Mégse” gombra kattintva megszakíthatja a folyamatot.
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Ha az aktuális terminálon használt személyes aláírói kulcsát kívánja hordozható eszközre kiírni, akkor
kattintson a „Nem” gombra! A választást követően az alábbi párbeszédpanel jelenik meg:

Ha hordozható eszközön kívánja aláírási kulcsát tárolni, akkor csatlakoztasson egyet és válassza a
„Folytatás” gombot, ha mégsem, akkor kattintson a „Mégsem” gombra! A sikeres kiírásról a rendszer
az alábbi üzenetben tájékoztatja:

A tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra!

A tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra!
Az aláírói kulcs hordozható eszközön tárolásának beállítását kikapcsolhatja a „Személyes aláírói kulcs
tárolása hordozható eszközön” bejelölés törlésével. Ebben az esetben az alábbi üzenet jelenik meg:
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Csatlakoztassa az aláírói kulcsát tartalmazó hordozható eszközt, majd a tovább lépéshez kattintson az
„OK” gombra!

A tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra.


„T értéknapos teljesítésre figyelmeztető ablak”: Deviza megbízás rögzítésekor a „Bankon belüli T
értéknapos teljesítés” és a „Nemzetközi T értéknapos teljesítés” esetén megjelenő üzenet
engedélyezése.

A „Ne jelenjen meg többet” gombra kattintva a beállítás módosul.
„Kommunikáció beállításai” blokk:



„Forint tranzakciók küldése automatikus”: a jelölőnégyzet bejelölésével a kommunikáció
során a forint tranzakciók küldése alapértelmezésben be lesz állítva.
„Deviza tranzakciók küldése automatikus”: a jelölőnégyzet bejelölésével a kommunikáció
során a deviza tranzakciók küldése alapértelmezésben be lesz állítva.
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„Egyéb” blokk:


„Kilépés megerősítése”: a jelölőnégyzet bejelölésével a rendszer a kilépési szándék
megerősítését kéri, illetve rákérdez az ablak információk mentésére.



„Oszlopok szélességének visszaállítása alaphelyzetbe” gomb: a gombra kattintva a rendszer
visszaállítja az átméretezett oszlopok szélességét alaphelyzetbe. Ha egy oszlop méretét 0-ra
állította (tehát nem látszik a táblázatban), akkor csak a gomb segítségével tudja ismét láthatóvá
tenni az oszlopot!

Amennyiben vissza kívánja állítani az oszlopszélességeket, kattintson az „Igen” gombra, a művelet
megszakításához pedig nyomja meg a „Nem” gombot.
Amennyiben az oszlopszélesség visszaállítását kérte, a beállítás sikerességéről a rendszer tájékoztatja:

A beállítások mentéséhez kattintson a
beállításokon, akkor válassza a

gombra, ha mégsem kíván változtatni a
gombot.
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8.2. Jelszó és PIN kód megváltoztatása
„Jelszó és PIN kód megváltoztatása”: A gombra kattintva tudja megváltoztatni PIN kódját és jelszavát.

A módosítás első lépéseként adja meg a bejelentkezési adatokat:

Az adatok megadását követően a

gombra kattintva folytathatja a jelszó módosítást, a

gombra kattintva pedig mentés nélkül megszakíthatja a folyamatot.
Amennyiben a „Belépés” gombra kattintott, a következő lépésben meg kell adni a választott jelszót és
meg kell erősítenie azt. A mezők melletti „csukott szem” ikonokra kattintva megtekintheti a begépelt
jelszót, amelynek az alábbi követelményeknek meg kell felelnie:



legalább 8, de maximum 10 karaktert hosszúnak kell lennie: kisbetű, nagybetű, szám, speciális
karakter (ami lehet ékezetes karakter is) használata kötelező!
Jelszava 90 naponta lejár. A lejárat után újonnan megadott jelszó nem egyezhet meg a
korábban használt utolsó 10 jelszavával!
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Abban az esetben, ha a választott jelszó nem felel meg a formai követelményeknek, a rendszer az
alábbi figyelmeztetőüzenetben tájékoztathatja:

A folytatáshoz kattintson az „OK” gombra és adja meg új jelszavát, majd ismételje meg azt.
A művelet folytatásához kattintson a „Tovább” gombra, vagy a mentés nélküli kilépéshez nyomja meg
a „Kilépés” gombot.
A PIN kód nem tartalmazhat:



4 egyforma számot, illetve növekvő vagy csökkenő számsorozatot.
Az utolsó 10 használt PIN kód nem egyezhet meg.

Amennyiben a formai követelményeknek nem felel meg a megadott PIN kód, a rendszer üzenetben
értesíti. A folyamat véglegesítéséhez kattintson a „Tovább” gombra, vagy a mentés nélküli
megszakításhoz nyomja meg a „Kilépés” gombot.
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Amennyiben a „Tovább” gombra kattintott, adja meg ismét az újonnan választott PIN kódját, majd a
folytatáshoz kattintson a „Tovább” gombra.

A sikeres PIN kódmódosításról a rendszer értesíti. A folyamat befejezéséhez kattintson a „Tovább”
gombra.
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8.3. USB aláíró kulcsok beállítása
Egy felhasználó egy adott számla felett rendelkezhet E (egyedüli), A (első helyi) és B (másodhelyi)
aláírási joggal. Egy tranzakció aláírásához minden esetben szükséges meglennie a 100%-nak, de
maximum 2 db aláírásból állhat össze. Ennek értelmében egy B aláírói joggal rendelkező felhasználó
aláírását követően csak egy A vagy E jogú felhasználó aláírását fogadja el a program. A pontos aláírási
jogokat a bank az ügyféllel a fizetési számla nyitásakor, illetve az aláírások módosulásakor egyezteti,
ezek kerülnek a programban alkalmazásra.
A megbízások aláírásához az aláírói jog mellett aláírói jelszó is szükséges. A MKB Bank az Ön kényelme
és biztonsága érdekében aláíró jelszót vezetett be, melynek köszönhetően aláíróként lehetősége van
ugyanazzal az egy jelszóval bejelentkezni és megbízásait aláírni. Az USB aláíró kulccsal történő belépés
során, a PIN kód megadása nem szükséges.
Új kulcsigénylést a „Felhasználó” ikonra kattintva, vagy az „Eszközök” / „Felhasználói beállítások” /
„Személyes beállítások” menüpont alatt van lehetősége kezdeményezni.

„Aláírói kulcs igénylése”: Amennyiben új aláírói kulcsot szeretne igényelni, vagy a Bank előírja
kötelezően a cserét, az „Aláírói kulcs igénylése” gombra kattintva indíthatja el igénylését.

A megjelenő ablakban adja meg azt a telefonszámot, amelyen kollégánk fel tudja venni Önökkel a
kapcsolatot. A telefonszám megadásakor a mezőben a szóköz, illetve a kötőjel használata
megengedett.
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Amennyiben az ablakban leírt feltételt teljesíteni tudja, azaz rendelkezik adathordozó eszközzel, akkor
kattintson a folytatáshoz a „Folyamat indítása” gombra! Amennyiben meg szeretné szakítani a
műveletet, kattintson a „Mégsem” gombra.
A kulcscsere indítását követően elindul a kommunikáció. A kommunikációs folyamat végén a kulcs
igénylésének sikerességéről értesítő üzenet érkezik:

A tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra. Amennyiben a kulcsigénylés sikeres volt, munkatársunk
az üzenetben jelzett időn belül a megadott telefonszámon fogja felvenni Önökkel a kapcsolatot,
segítségével tovább léphet majd az új személyes aláírói kulcs letöltéséhez.
Amennyiben az aláírói kulcs csere, igénylés nem lehetséges, az alábbi tájékoztató üzenetek jelenhetnek
meg:
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A tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra.
„Aláírói kulcs letöltése”: az „Aláírói kulcs igénylése” pontban leírt folyamatot követően a következő
folyamatlépés az aláírói kulcs letöltése.

Kizárólag akkor kattintson a „Letöltés indítása” gombra, ha munkatársunk erre
utasítja! Amennyiben az aláírói kulcs letöltését később szeretné végrehajtani,
kattintson a „Mégsem” gombra.

46

Az „Aláírói kulcs letöltése” gombra kattintva az alábbi párbeszédpanel jelenik meg:

Az új személyes aláírói kulcs letöltésének indítását az alábbi üzenetben megerősíteni szükséges:

Ha munkatársunk arra kéri, hogy indítsa el az új személyes aláírói kulcsának letöltését, akkor kattintson
az „Igen” gombra! Amennyiben meg szeretné szakítani a műveletet, nyomja meg a „Nem” gombot!
Ha az „Igen” gombra kattintott, elindul a kommunikáció, melynek folyamatát a megjelenő ablakban
tudja figyelemmel kísérni:

A kommunikáció befejeztével a rendszer a kulcs letöltésének és mentésének sikerességéről üzenetben
tájékoztat:

A tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra!
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Amennyiben az aláírói kulcs letöltése sikertelen volt, a rendszer az alábbi üzenetben tájékoztatja:

A tovább lépéshez kattintson az „OK” gombra!
Amennyiben Ön szakítja meg a letöltést, az alábbi figyelmeztetés jelenik meg:

Az „Igen” gombra kattintva megszakíthatja a műveletet, a „Nem” gombra kattintva pedig visszatérhet
a folyamathoz.
A kulcs letöltését követően, mielőtt lementené a kulcsot a személyes USB aláíró kulcsára, meg kell
adnia a kulcshoz tartozó szabadon választott jelszavát. A jelszónak meg kell felelnie az alábbi
követelményeknek:



legalább 8, de maximum 10 karaktert hosszúnak kell lennie: kisbetű, nagybetű, szám, speciális
karakter használata kötelező!
Jelszava 90 naponta lejár. A lejárat után újonnan megadott jelszó nem egyezhet meg a
korábban használt utolsó 10 jelszavával!
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A hagyományos belépéshez használt jelszó vagy az USB aláírói kulcshoz
megadott jelszó módosítása nem jelenti a másik automatikus módosulását.
A jelszó megadását követően az USB Aláírói Magánkulcsának használatával lehetősége van a
Terminálba való USB kulccsal történő belépésre és megbízásokat aláírására a pendrive behelyezésével
és a jelszó megadásával.
A kulcsok érvényességi idővel vannak ellátva, amely 2 év. Az USB aláírói magánkulcs biztonságos
használata érdekében Üzleti Terminál szoftvere a kulcs érvényességi idejének lejárata előtt
automatikusan megújítja, cseréli az aláírói magánkulcsokat, amikor Ön egy tranzakció aláírását
kezdeményezi. Ilyen esetben az Üzleti Terminál a következő folyamatállapot jelzőt jeleníti meg:
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A sikeres kulcscserét követően természetesen a megbízás, melynek aláírását kezdeményezte sikeresen
aláírásra kerül a már új kulccsal és tájékoztató üzenet érkezik az Üzleti Terminál postaládájába, hogy a
rendelkező USB aláírói magánkulcsának cseréje sikeresen megtörtént.
A beérkezett üzeneteket tartalmazó táblázatot a Tranzakciók menü  Üzenetek menüpont
segítségével, vagy a program láblécében található
elérheti.

gomb megnyomásával is

Az Üzenetek ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – üzenet adatainak megtekintése a
gombbal történik.

8.4. BusinessID Aláírói Magánkulcs
A BusinessID szolgáltatással megbízásait kényelmesen, USB kulcs használata nélkül, akár irodájától
távol is aláírhatja. A gombra kattintva a megjelenő ablakban a BusinessID alkalmazás regisztrációjának
vagy a regisztrált készülékek törlésének folyamatát indíthatja el. A regisztráció és törlés részletes
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folyamatának leírását a BusinessID felhasználói kézikönyve tartalmazza, ide kattintva megtekintheti
honlapunkon.

8.5. Átjelentkezés más névre
A rendszer használata során lehetőség van arra, hogy bejelentkezzen egy másik felhasználó az
Átjelentkezés más névre menüpont segítségével. Az új felhasználó a program használatának
megszakítása nélkül bejelentkezhet a rendszerbe.

Az átjelentkezés előtt megjelenik az alábbi – jelenleg bejelentkezett felhasználóra vonatkozó – üzenet:
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Az ablakpozíciók mentéséhez válassza az Igen, egyéb esetben a Nem gombot. A menüpont indítása
után a bejelentkezési ablak látható.

A belépéshez adja meg belépéshez szükséges adatait, majd kattintson a
mégsem kíván átjelentkezni más névre, akkor válassza a

gombra, ha

gombot.
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9. KOMMUNIKÁCIÓ
A rendszer használata során létrejövő tranzakciók, illetve a bank által előkészített adatok, információk
áramlását a Kommunikáció segítségével tudjuk elvégezni. Kommunikációs műveletek két irányban
történhetnek. Az Üzleti Terminál által előállított adatok bankba küldését, illetve a bank által az
ügyfélnek előkészített információk fogadását jelenthetik. A kommunikáció, mint programfunkció
mindkét műveletet végrehajtja.

9.1. Kommunikációs ablak
Kommunikáció a következő módokon indítható:


Tranzakciók menü  Kommunikáció menüpont segítségével




ikon segítségével
Ctrl+O billentyűkombináció segítségével

A kommunikációs ikonnál megjelenő szám a kommunikálandó (aláírt) tételeket mutatja.
Kommunikáció során három különböző típusú lekérdezés végrehajtható:




Aláírt megbízások küldése teljesítésre
Számla, Betét, Hitel, Tranzakciók információ kérése
Technikai adatok lekérdezése

Az egyes négyzetek bejelölésével lehet kiválasztani, hogy milyen megbízások, kérések és információk
kerüljenek be és kiküldésre adott kommunikáció során.

A megjelenő ablakban a kiválasztott modul neve előtt található négyzetre kattintva lehet kijelölni, hogy
mely tranzakció típus előkészített adatait szeretnénk indítani a bank felé. Ha nincs küldésre váró
megbízás a bank felé, akkor nem kell a tranzakció típusok neve előtti jelölőnégyzetet bejelölni, csak a
kommunikációt elindítani.
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A küldésre váró megbízások közül indítható:









Összes tranzakció
Forint tranzakciók
Deviza tranzakciók
Csoportos tranzakciók
Betét tranzakciók
Rulírozó hitel tranzakciók
Postai tranzakciók
Visszavonások

A küldésre váró kérések közül indítható:


A Számlainformáció kérés nem választható, minden kommunikáció alkalmával elküldésre kerül
a bank felé az igény. Az igény elküldésére minden esetben a bank által legutoljára leválogatott
számlainformáció letöltésre kerül, ami azonban nem jelenti a legfrissebb információkat.



A betétinformáció és rulírozó hitelinformáció igénye nem kerül minden kommunikáció
alkalmával automatikusan elküldésre a bank felé, ezért ezek megkéréséhez szükséges a
jelölőnégyzetek bejelölése.



A korábban kommunikációs hiba miatt el nem küldött, tehát még Nyugtára váró tranzakciók
újra elküldhetők a bank felé.



A faktoring számlaösszegzők elküldéséhez a jelölőnégyzetre kell kattintani, ami után
megjelenik egy tallózó ablak a faktoring számlaösszegző XLS állomány kiválasztása céljából:
Az Excel állomány kiválasztását követően a
kommunikációs ablakhoz. A
nélkül lehet folytatni a kommunikációt.

gombra kattintva tudunk visszatérni a
gomb megnyomásával az állomány kiválasztása



A felhasználó és terminálrendelkezések küldése csak akkor elérhető, ha a bejelentkezett
felhasználónak joga van a felhasználók és terminálrendelkezések kezelésére.



A számlák, felhasználók és jogosultságok frissítésére a jelölőnégyzetre kattintással van
lehetőség.

A kommunikáció csak jelszóval indítható! Az első alkalommal történő kommunikáció során megadott
jelszó szükséges, mert minden alkalommal be kell írnia annak a felhasználónak, aki jogosult a
kommunikáció indítására. Ha azonban a jelszó megadásával a ’Jelszó mentése’ jelölőnégyzetet bejelöli,
akkor a kommunikáció indításakor a program nem kéri a jelszó megadását.
A kommunikáció elindításával megtörténik a bankból érkező tételek fogadása is. A kommunikáció
elindítás után a rendszer telepítéskor történt beállítások alapján automatikusan elvégzi a megadott
feladatokat.
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Amennyiben a megfelelő üzenet letöltődik, úgy


a kommunikáció eredménye megtekinthető a tranzakciós ablakok kiegészítő fülein,



a számlainformációkban megtekinthető a számlák állapota,



a betétinformációkban megtekinthető a betétszerződések állapota,



a hitelinformációkban megtekinthető a hitelszerződések állapota,



az árfolyamok menüpontban megtekinthető az árfolyamok változása,



az üzenetek ablakban megtekinthetők az új üzenetek.

A kommunikációs kapcsolat egy biztonságos csatornán keresztül történik, a bt.bbrt.hu:21001-es
porton keresztül. Abban az esetben, ha a program a nem megfelelő kommunikációs porton keresztül
kommunikál a belépést követően figyelmeztető üzenetben tájékoztatja Önt.

A rendben gomb megnyomását követően is működik az Üzleti Terminál szoftvere, ám a program
láblécében figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy a Bankkal történő biztonságos kommunikációs
kapcsolat érdekében a megfelelő port-ot ajánlott használni:

Az erre való kattintással ismét a felugró ablak jelenik meg. Az ablak minden Terminál bejelentkezést
követően, a láblécben olvasható figyelmeztető jelzés pedig mindaddig megjelenik, amíg nem sikerül az
új kommunikációs csatornára való váltás.
A port beállítása sok esetben a számítógépére telepített tűzfal konfigurálásával érhető el, szükség
esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot rendszergazdájával.
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9.2. Üzenetek
Ha a Banktól üzenete érkezett, akkor a kommunikációt követően egy információs ablak jelenik meg. A
tovább lépéshez kattintson az OK gombra, mely után megjelenik az üzenet ablak.

A beérkezett üzeneteket tartalmazó táblázatot a Tranzakciók menü  Üzenetek menüpont
segítségével, vagy a program láblécében található
elérheti.

gomb megnyomásával is

Az ablakban láthatók az üzenetek adatai:


a küldő neve



a melléklet



az irány



az olvasatlan



a levél címe



a dátum

Az üzenetek és a csatolt mellékletek megtekinthetők. Az Üzenetek ablakban az aktuális –
fénygerendával jelzett – üzenet adatainak megtekintése a

gombbal történik.
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A megtekintett üzenetet ki is nyomtathatja a

Az
tömegesen.

és

gombra való kattintással.

gombokkal az üzenetek olvasottá tehetők egyesével, illetve

- Ha az üzenetnél melléklet ikon jelenik meg, akkor az üzenethez tartozik melléklet. Az
ikonra kattintva megtekinthető az üzenethez tartozó melléklet.

9.3. Kommunikáció beállítása
A kommunikációs művelet beállításait a következő menüpontokban lehet személyre szabni:
A. személyes beállítások az „Eszközök” / „Felhasználói beállítások” / „Személyes beállítások”

menüpontra, vagy a menüsor

ikonra kattintva.

A menüpontban az alábbiakra lehetőségek érhetőek el:
„Kommunikáció beállításai” blokk:


„Forint tranzakciók küldése alapértelmezett”: a jelölőnégyzet bejelölésével a kommunikáció
során a forint tranzakciók küldése alapértelmezésben be lesz állítva.
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„Deviza tranzakciók küldése alapértelmezett”: a jelölőnégyzet bejelölésével a kommunikáció
során a deviza tranzakciók küldése alapértelmezésben be lesz állítva.

B. A fölső menüsor „Eszközök” / „Beállítások” ablakban a „Kommunikáció” fülön.
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10. VERZIÓFRISSÍTÉS
A Bank folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően új funkciókkal bővíti az Üzleti Terminál szolgáltatását
szoftverfrissítés keretében. Kommunikációt követően, ha van elérhető frissítés az Üzleti Terminálhoz
az alábbi üzenet jelenik meg:

A Frissítés jelölőnégyzetekkel kiválasztható a frissíteni kívánt verzió vagy verziók, a Részletek gombra
kattintva információk jelennek meg a verziókról. A Letöltés és telepítés gombbal frissítheti a
terminálját, ha mégsem szeretné most telepíteni a frissítéseket, válassza a Kilépés, telepítés később
gombot.
Utóbbi megnyomása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely felhívja a figyelmet, hogy a
frissítésre megadott határidőből hány nap van hátra. A határidő lejáratát követően a frissítést
kötelezően le kell tölteni és telepíteni.

Új verziófrissítés halasztása vagy sikertelen letöltése esetén, a főoldal láblécén feltüntetésre kerül az
új verzió letöltésének lehetősége. Az
jeleníthető meg a fenti ablak és kezdeményezhető a frissítés letöltése.

szövegre kattintva
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Az Üzleti Terminál szoftver megfelelő működése és az Ön személyes és pénzügyi
adatainak biztonsága érdekében kötelező a mindenkori legújabb verzió letöltése
és telepítése. A verziófrissítés elhalasztására csak a frissítési határidőnél megadott
időpontig van lehetőség, legkésőbb a határidő lejáratát követő második Üzleti
Terminál bejelentkezést követően kötelezően le kell tölteni és telepíteni az új
verziót.
A szoftverfrissítésre vonatkozó határidő lejáratát követő második belépéstől kezdve a „Kilépés,
telepítés később” gomb inaktív lesz. Amennyiben később szeretné telepíteni az új verziót a frissítési
ablak alján található
gomb megnyomásával zárhatja be az Üzleti Terminál
programot. A szoftver használatához kötelezően le kell tölteni az új kliens verziót, ellenkező esetben
nem fogja tudni igénybe venni a program nyújtotta pénzügyi szolgáltatásokat.
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11. ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK
A rendszer használatához szükséges beállításokat itt lehet elvégezni, melynek elvégezhetősége
jogosultsághoz van kötve. Alapértelmezés szerint e menüpontban a rendszer telepítésekor beírt
adatok láthatók. A megjelenő ablakban négy fül található.
A Beállítások ablak paramétereinek nem megfelelő átállítása a program hibás
működéséhez, illetve teljes adatvesztéshez vezethet!

A beállítások ablak elérhető az Eszközök menü  Beállítások menüpont segítségével.
A beállításokat a
gombbal elvetni.

gombbal lehet rögzíteni, vagy a módosítást a

11.1. Általános / 1
A fülön az általános beállítások, illetve módosítások végezhetők el:



Beszedési megbízás min. összeg: A beszedési megbízás minimum összege, amelynek
megadásához segítségképpen használható a



gombra kattintva megjelenő számológép.

Teljesítési nap maximális értéke: A legkésőbbi teljesítési napot a bank határozza meg. Ez a
mező jelenleg információs adatot tartalmaz, amely nem módosítható.
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Események hangjelzése jelölőnégyzet: Beállítása esetén a működés során fellépő eseményeket
hanggal jelzi a program.



Teljesült megbízások azonnali archiválása jelölőnégyzet: Bejelölése esetén a megbízások
teljesülésüket követően azonnal archiválásra kerülnek.



Az archív adatbázis mentése X naponta: Az archív adatok fizikailag külön állományba
kerülésének gyakoriságát lehet beállítani napokban meghatározva.



Postai kp. megbízások archiválása X naponta: A postai készpénzátutalási megbízások
archívumba kerülésének gyakoriságát lehet beállítani napokban meghatározva.



Nyugtára váró megbízások archiválása X naponta: A nyugtára váró megbízások archívumba
kerülésének gyakoriságát lehet beállítani napokban meghatározva.



VIBER átutalási megbízás elfogadási idő utáni bankba érkezés esetén a banki kezelés módja: A
gombra kattintva megjelenő legördülő menüből kiválasztható, hogy az elfogadási idő után
bankba érkezett VIBER átutalási megbízásokkal alapértelmezetten mi történjen. Az egyik
lehetőség, hogy a megbízás kerüljön a következő banki napon teljesítésre, a másik lehetőség,
hogy utasítsa vissza a bank.



Deviza megbízások összeg mező kijelzése devizanemenként: Jelöltsége esetén statisztika
funkcióban és deviza megbízások importálása során speciálisan devizanemtől független összeg
jelenik meg.



Új deviza megbízás interfész használat: Bejelölése esetén a deviza megbízás interfész fájlban
szerepeltetni kell a teljesítés devizanemét is.



Új postai kifizetési utalvány interfész használat: Jelöltsége esetén a postai kifizetési utalvány
interfész fájlban szerepeltetni kell a terhelendő számlaszám, a terhelési nap és a kötegre
vonatkozó közlemény mezőket.



Postai kifizetési utalványok közleményeinek kezelése: Jelölés esetén a fejléc közlemények
bekerülnek a tétel közleményekbe, jelöletlenség esetén nem.



Csoportos válaszfájlok automatikus exportja fogadás után: Bejelölése esetén STATUS és
DETSTA fogadáskor automatikus exportálás történik.



Összevont export: Az összevont export kezdő dátumát lehet beállítani. A
gombra kattintva
az aktuális hónapra vonatkozó naptár jelenik meg, ahonnan kiválasztható az a dátum, mely
megfelelő.



Archív adatbázis tömörítése: A funkció segítségével el lehet végezni az archív adatbázis
tömörítését.
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11.2. Általános / 2
Általános beállítások, illetve módosítások végezhetők el.



Csak a kijelölt tranzakciók küldése jelölőnégyzet: Beállítása esetén a forint és deviza
tranzakciók csak akkor kerülnek küldésre, ha azokat külön – a küldeni kívánt tranzakció mellett
– bejelölte.



Nyugtára váró tranzakciók küldése alapértelmezett jelölőnégyzet: Beállítása esetén a
kommunikáció indításakor nyugtára váró tranzakciók újraküldése automatikus.



Nyitott napi számlainformáció exportálása: Beállítása esetén a még le nem zárt, azaz nyitott
napi számlainformáció exportálására is lehetőség van.



Adatmódosítás naplózása: A biztonsági funkció használata esetén minden tranzakción
végrehajtott minden egyes eseményt (felvitelt, módosítást, törlést, aláírást) naplóz a rendszer,
amellyel nyomon követhetővé válnak a megbízásokon történt változtatások. Beállításához
pipálja ki mezőhöz tartozó jelölőnégyzetet!



Automatikus adattörlés: A GDPR törvénynek való megfelelést és az adatbázis csökkentését
elősegítő funkció. Amennyiben a jelölőnégyzet kipipálásra kerül, a következő belépéstől
kezdve a kliens havi szinten ellenőrzi, hogy az adatbázis tartalmaz-e 10 éven túli adatokat a
következők közül:


Tranzakciós adatok



Számlainformációs adatok (betétekhez, számlákhoz, hitelekhez kapcsolódó adatok)



Kivonatok



Törölt felhasználók (azon felhasználók törlése, akiknek a státusza legalább 10 éve törölt)
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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 2019.07.05, minden 2019.06.28-a előtti árfolyam törlendő)



Ellenszámla ellenőrzése a számlainformáció alapján: A biztonsági funkció használata esetén
tranzakció felvitelnél a rendszer ellenőrzi, hogy a partner számlaszáma megjelent-e valaha a
számlainformációkban. Ezzel figyelemmel kísérhető a partnerek számlaszámának esetleges,
tudtunkon kívül történt módosulása, mivel a program figyelmeztet arra a felvitel mentésekor.
A funkció alkalmazásához pipálja be a mezőhöz tartozó jelölőnégyzetet!
Ellenkező esetben, a jelölőnégyzet üresen hagyásakor a program folyamatosan figyelmeztet az
óvatosságra a lábléc bal alsó részén:



Kliens információ küldés engedélyezés: A jelölőnégyzet bejelölése esetén a kliens információ
küldését minden esetben engedélyezni kell, jelöletlenség esetén az engedélyező ablak nem
jelenik meg, az információk bankba küldése automatikusan engedélyezett lesz.



Betéttranzakciók lejáratának figyelmeztetése indításkor X nappal a lejárat előtt: A
jelölőnégyzet bejelölése esetén a program figyelmeztet indításkor a betét tranzakciók
lejáratára a lejárat előtt a megadott nappal.



Rulírozó hiteltranzakció lejáratának figyelmeztetése indításkor X nappal a lejárat előtt: A
jelölőnégyzet bejelölése esetén a program figyelmeztet indításkor a rulírozó hiteltranzakciók
lejáratára a lejárat előtt a megadott nappal.



Deviza árfolyam adatok beolvasása X napra visszamenőleg: A jelölőnégyzet bejelölése esetén
csak a megadott napon belüli deviza árfolyam adatok beolvasása történik meg.



Csoportos beszedési megbízások küldésekor a nem megfelelő terhelési napok automatikus
javítása (a benyújtásnak minimum 5 és maximum 8 munkanappal meg kell előznie a terhelés
napját) jelölőnégyzet: A jelölőnégyzet bejelölése esetén a program a csoportos beszedési
megbízások bankba küldésekor automatikusan javítja a jogszabálynak nem megfelelően
megadott terhelési napokat, amelyről minden esetben üzenetet is megjelenít.



Nyugtára váró megbízások újra küldése X percet követően: A nyugtára váró megbízások újra
küldésének idejét a bank határozza meg. Ez a mező jelenleg információs adatot tartalmaz,
amely nem módosítható.



Napló bejegyzések törlése: Meghatározható, hogy a napló bejegyzések hány nap múlva
kerüljenek törlésre.



DOS (852-es) kódlap használata import/export esetén a forint, deviza és/vagy csoportos
modulokban: Az állandó import, illetve export állományok készítése esetén szükséges
konverzió használatára szolgál a különböző modulokban.
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11.3. Útvonalak
Elérési útvonal beállítások, illetve módosítások végezhetők el.



Útvonalak és fájlok kiterjesztett kezelése: Beállítása esetén az „Ügyfél import könyvtár” és az
„Ügyfél export könyvtár” mezők nem módosíthatók, megjelenik egy figyelmeztető üzenet a
kiterjesztett könyvtárkezelés és fájlkezelés beállításáról és aktívvá válik a „Részletek”
nyomógomb. Ebben az esetben a rendszer a Kiterjesztett import / export útvonal és fájl kezelés
ablakban beállított útvonalakat használja.



Import fájlok kiterjesztett ellenőrzése: Ha jelölőnégyzet aktív a köteg egyetlen tétele sem
olvasható be, aminek legalább egy hibás sora van.



Elérési útvonalak: A kommunikációhoz szükséges elérési útvonal beállításokat lehet elvégezni.
A módosításhoz a

gombra kattintva egy újabb ablakból a megfelelő útvonal kikereshető.
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Kizárólagos import használat bejelölése esetén a rendszer csak fájl importot engedélyez az
adott típusú megbízásra, a manuális tranzakció felvételezhetőség ez esetben tiltott.



Kizárólagos import használat – Csoportos felhatalmazás válaszok: Bejelölése esetén a rendszer
csak fájl importot engedélyez a csoportos felhatalmazás válaszokra.



Postai készpénzátutalási és számlabefizetési megbízás export esetén adat- és képfájl
elkülönítés: Ha a jelölőnégyzet aktív a postai készpénzátutalási és számlabefizetési megbízások
exportja esetén az adatfájlok és a képfájlok külön könyvtárba kerülnek.

11.4. Kommunikáció
A kommunikációhoz szükséges beállítások végezhetők el.



Várakozás adatokra: Itt állítható be a kommunikáció maximális várakozási ideje – az érték
másodpercben adható meg,
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Várakozás kalkulációra: A kalkulációra való várakozási időszak másodpercben meghatározva.
Megadásához segítségképpen használható a



gombra kattintva megjelenő számológép.

21001-es port elérése: Teszt jelleggel lehetőség van ellenőrizni, hogy elérhető-e a BT kliens
számára a 21001-es port. A beállítások ablak kommunikáció fülén az „Ellenőrzés” gombbal
lehet ellenőrizni a TLS átállás-hoz kapcsolódóan a 21001-es port elérésének lehetőségét. Az
ellenőrzés során tényleges kommunikáció nem indul, csak kliens ellenőrzés fut le. Amennyiben
az ellenőrzés során elérhető a 21001-es port, úgy a gomb mellett található „21001-es port
elérése:” státusza sikeres, ellenkező esetben, vagyis ha nincs nyitva a szükséges sorszámú port,
a státusza sikertelen.

11.5. Nyomtató beállítása


Eszközök menü  Nyomtató beállítás menüpont segítségével.

A nyomtató beállításánál az összes általános beállítás elvégezhető.

11.6. Telepítő pendrive frissítése
Bizonyos esetekben a bank kulcsállományokat küld. Ilyen eset lehet például a számla, a
számlatulajdonos vagy a felhasználó adatainak a változása, a szerződésmódosítás, vagy egy esetleges
új banki szabály, változás bevezetése (pl. az IP-cím megváltozása), illetve új modul bevezetése is.
A program indításakor üzenet figyelmeztet az új kulcsok érkezésére:
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Az Igen gomb megnyomásával indítható a folyamat, a Nem gomb megnyomásával a telepítő pendrive
frissítése nélkül tovább lehet lépni.
Az adatok frissítéséhez a program kéri a telepítő pendrive-ot, az OK gombra kattintással lehet
továbblépni. Amennyiben nincs pendrive a meghajtóban, hibaüzenet jelenik meg.
A pendrive elhelyezését követően az Ismét gombra kattintva lehet továbbmenni. A Mégse gomb
megnyomásával lehetőséget ad a program másik útvonal megadására, ahol kiválasztható az USB port
elérési útvonala:

Az Igen gomb megnyomásával megjelenik egy tallózó ablak:

Az útvonal kiválasztását követően a Mentés gombra kattintva lehet továbblépni. A Mégsem gomb
megnyomásával megszakítható a művelet.
Amennyiben a program a megadott útvonalon nem talál kulcsállományokat, vagy egyéb okból nem
képes menteni a frissítést, az alábbi üzenet jelenik meg:
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Az Igen gomb megnyomásával választható másik útvonal. A Nem gomb megnyomásával lehet
visszatérni a programhoz.
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12. A RENDSZER TÖRZSADATAI
A rendszer használatakor vannak olyan adatok, amelyek szükségesek a munkavégzés során, viszont
ritkán módosulnak3, ezek a törzsadatok, melyek karbantartására a menüsor „Törzsadatok”
menüpontjai alatt van lehetőség.

12.1. Saját számlaszámok
Menüsor: Törzsadatok menü  Számlaszámok menüpont
A modulban található általános gombok és funkcióik:


Megtekintés



Lista



Kiegészítő adatok

Az adott művelet véglegesítése:


Módosítás

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:


Mégsem



Bezárás

A saját számlaszámokat nem kell rögzíteni, telepítéskor, illetve módosuláskor automatikusan kerülnek
be a rendszerbe.

3

Számlaszámok, Partnerek, Sablonok, Közlemények, Deviza megbízások egyéb adatai, Csoportos fizetési
megbízások egyéb adatai, Postai megbízások egyéb adatai, Betét megbízások egyéb adatai, Hitel megbízások
egyéb adatai, Naptár
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A saját számlaszámok forint (HUF) és deviza (például EUR, USD, stb.) alapú számlaszámok is lehetnek.
A saját számlaszámok ablakban a fénygerenda és gördítő-sávok segítségével az ügyfelek neve,
számlaszáma, devizaneme és telephelye tekinthető meg.
A saját számlaszámok menüsorban látható rövidítések az alábbiakat jelölik:




„A”, azaz „Aktív”: amennyiben az „A” oszlop jelölőnégyzete bejelölt, az azt jelenti, hogy a
számlaszám élő.
„T”, azaz „Terhelhető”: a „T” oszlop bejelölt jelölőnégyzete azt jelenti, hogy a számla
terhelhető.
„Dev”: az oszlopban az adott számla devizaneme van feltüntetve

Megtekintés
 A megjelenő ablakban megtekinthetőek a számlaszámhoz tartozó adatok.

Kiegészítő adatok
 A számlához tartozó kiegészítő adatok, melyek megjeleníthetők, illetve szükség esetén
módosíthatók. A deviza tranzakciók esetén a program az Ügyintéző neve és a Telefon adatokat
ezen értékek alapján tölti ki automatikusan
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Az „Ügyintéző neve” és a „Telefon” mezőben kitöltött adatok jelennek meg a deviza
tranzakcióknál automatikusan
A „Számlaelnevezés” mezőben egyedi nevet is adhat a kiválasztott számlának, mely a
későbbiekben segítheti a számla könnyebb azonosítását mind a rögzítő, mind pedig a
lekérdező felületen.
A „Belső azonosító” mezőben is a saját rendszerben történő könnyebb azonosítást segíti elő.

Lista
 A lista menüpont az összes saját számlaszám listázására ad lehetőséget. Az összesítő listát ki lehet
nyomtatni, el lehet menteni

12.2. Partnerek
A ”Törzsadatok”/”Partnerek” menüpont alatt van lehetősége partnerei rögzítésére, kezelésére.
Tranzakció típusonként külön rögzítheti partnereit:




Forint tranzakciókhoz (forint átutalási, VIBER átutalási, beszedési, hatósági átutalási
megbízások és csoportos fizetési megbízások)
Deviza tranzakciókhoz
Postai tranzakciókhoz

Az elérhető lehetőségek mind a három esetben megegyeznek, viszont a rögzítés során eltérő adatokra
lehet szüksége a rögzítéshez.
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Az egyes modulok felhasználói kézikönyveiben részletesen bemutatásra kerül a Partnerek használata
és kezelése.

12.3. Sablonok
Vannak olyan megbízások, melyeket gyakran kell ismételni – egyes mezők adatai ugyanazok –, ezért
ezeket érdemes sablonként rögzíteni. Tranzakció típusonként külön rögzítheti partnereit:




Forint tranzakciókhoz (forint átutalási, VIBER átutalási, beszedési, hatósági átutalási
megbízások és csoportos fizetési megbízások)
Deviza tranzakciókhoz
Postai tranzakciókhoz

Az elérhető lehetőségek mind a három esetben megegyeznek, viszont a rögzítés során eltérő adatokra
lehet szüksége a rögzítéshez.

Az egyes modulok felhasználói kézikönyveiben részletesen bemutatásra kerül a Sablonok használata
és kezelése.

12.4. Közlemények
Menüsor: Törzsadatok menü  Közlemények menüpont




Felvitel
Megtekintés
Módosítás
73




Törlés
Lista

A modulban található általános gombok és funkcióik:
Az adott művelet véglegesítése:






Módosítás
Karbantart
Kiválaszt
Felvitel
Törlés

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:



Mégsem
Bezárás

Az átutalási megbízásoknál lehetőség van szöveges közlemények megadására. Munkánkat gyorsítja, ha
ugyanazon megjegyzéseket, közleményeket nem kell mindig beírni, hanem a Standard közlemények
ablakból elő lehet hívni.
A megbízások, sablonok készítésekor a megjelenő Lehetséges… ablakban a rögzített közlemények
közül lehet választani a „Kiválaszt”, vagy a
gombbal, új szöveget rögzíteni, a régit karbantartani,
megtekinteni, törölni és listázni a „Karbantart” gombbal. A „Vissza” gomb visszalépést jelent a
Lehetséges… ablakhoz.
Az ablakban látható a standard közlemények adata: standard közlemény.

Felvitel:
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A Standard közlemény – Felvitel ablakban a következő adatokat lehet kitölteni:
Szöveg: A partnerrel, bankkal közlendő.
Megtekintés
A Standard közlemények ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – szöveges közleményt
lekérdezni, megtekinteni a ebben menüpontban lehetséges.

Módosítás
A Standard közlemények ablakban a kiválasztott szövegre kattintva, a rögzített adatot erre a gombra
kattintva lehet módosítani.

Amennyiben a módosítani kívánt közlemény illetéktelenül módosítva lett (rekordja sérült), a rendszer
figyelmeztető üzenetet küld:

Az OK gombra kattintva tovább léphet, és megtekintheti a CRC hibás közleményt, de nem
módosíthatja. A továbbiakban a hibás közlemény kizárólag törölhető, illetve teljesen új közleményként
a pontos adatokkal felvételezhető.
Törlés
A Standard közlemények ablakban a kiválasztott szövegre kattintva a törölni a kívánt szöveget erre a
gombra kattintva lehet. Amennyiben a törölni kívánt közlemény illetéktelenül módosítva lett (rekordja
sérült), a rendszer figyelmeztető üzenetet küld:
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Az OK gombra kattintva tovább léphet, és törölheti a CRC hibás közleményt.
Lista
A rögzített standard közleményeket ki lehet listázni. A listán megjelent szövegek kinyomtathatók és
más könyvtárba elmenthetők, exportálhatók.

12.5. Adatpótlási kérés indítása
Menüsor: Törzsadatok menü  Adatpótlási kérés indítása menüpont


Adatpótlás kérés indításával pótolhatók partner- és sablonadatok, számlainformációk és
tranzakciós adatok.
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A megjelenő ablakban megadhatók pótlandó adatok, számlainformációs és tranzakciós adatok
pótlásánál a pótlandó időszak megadása is kötelező.
Az adatpótlás kéréshez szükséges kommunikálni a Bankkal, erről figyelmeztető üzenet jelenik meg:

12.6. Adattörlési kérés indítása
Menüsor: Törzsadatok menü  Adattörlési kérés indítása menüpont


Adattörlési kérés indításával törölhetők a 10 évnél régebbi partner- és sablonadatok,
számlainformációk és tranzakciós adatok.
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A megjelenő ablakban megadhatók 10 évnél régebbi törlendő tranzakciós adatok, kivonatok,
számlainformációs adatok, törölt sablonok, partnerek illetve felhasználók. Az előzőeken kívül korábban
letöltött árfolyam adatok törlése is lehetséges.
Az adattörlési kéréshez szükséges kommunikálni a Bankkal, erről figyelmeztető üzenet jelenik meg:

12.7. Naptár
Menüsor: Törzsadatok menü  Naptár menüpont


A naptár segítségével követhetők a banki és a tőzsdei napok. Ezek az adatok is telepítéskor
kerülnek automatikusan beépítésre kerül és frissítésükről a bank gondoskodik, így a
karbantartásra nincs szükség.

A Naptár ablakban láthatók a naptár adatai: dátum, tőzsdenap, banki nap.
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12.8. Naptár – Lista
A rögzített dátumokat banki nap szerint összesített formában ki lehet listázni a
gombra való
kattintással. A listán megjelent adatok kinyomtathatók, és más könyvtárba elmenthetők,
exportálhatók.
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13. LEKÉRDEZÉSEK
A lekérdezés funkciócsoport foglalja magába a számlainformációs adatok megtekintését. Számlák
egyenlegére, illetve forgalmára vonatkozó információk nyerhetők.

13.1. Számlainformációk



Lekérdezések menü  Számlainformációk menüpont segítségével,
ikon segítségével,

Abban az esetben, ha az ikonsoron a számlainformációk ikon inaktív, akkor a programba még nem
kerültek letöltésre számlainformációk, vagy az adott felhasználónak egyetlen számlára sincs
megtekintési joga.
A Számlainformációk felület megjelenhet az eredeti működés szerint, ill. új, grafikus nézetben. A
megjelenés az Eszközök – Felhasználó beállítások – Személyes beállítások felületen módosítható.
Eredeti megjelenés
A számlainformációkról lehet egyenleg szintű és részletes lekérdezést is készíteni. Az egyenleg szintű
lekérdezéshez az ablakban található Megjelenítés mezőnél az Egyenlegek jelölőnégyzetet kell
bejelölni, míg részletes megjelenítéshez a Részletek jelölőnégyzetet, és a továbbiakban a megjelenítés
ily módon variálható.
Egyenleg szintű számlainformáció:

Részletes számlainformáció:
A részletes megjelenítés esetén a Tranzakciók mezőnél beállítható, hogy az összes tranzakció látható
legyen-e, vagy csak a terhelések, illetve csak a jóváírások. A beállításokat a jelölőkörök bejelölésével
lehet megtenni.
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Részletes számlainformáció egyenlegekkel:

Grafikus megjelenés
A bal oldali „Számlaösszesítő” fülön, egy táblázatból checkbox segítségével kiválasztható a keresett
számla amely/amelyek az ablak alsó felében elhelyezkedő táblában, devizanem szerint rendezve
megjelennek. Az azonos devizanemű számlákat követő sorban összegezve láthatóak az adott devizájú
számlák egyenlegei, terhelései, jóváírásai és egyéb részletei.
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A személyes beállítások ablakban lehetőség van beállítani a „Számlainformációk megjelenítése
grafikus nézetben” funkciót. A jelölőnégyzet bejelölését követően a „Lekérdezések” /
„Számlainformációk” felület grafikus nézetben is jelenik meg.

Az ablakokban a következő funkciók elérhetőek:


Lekérdezhetők az aktuális napra vonatkozó információk és visszamenőleg bármely időpontra
vonatkozók.



Adott időszakra vonatkozóan összevont lista is készíthető.



A lekérdezésekhez tartozik a betét- és hitelinformációs adatok részletezése, megtekintése. A
betét- és hitelszámlák egyenlegére, illetve forgalmára vonatkozó információk nyerhetők.



Lekérdezhetők az aktuális napra vagy visszamenőleg bármely időpontra vonatkozó
információk.



Adott időszakra vonatkozó különböző listák is készíthetők.



Adatok kereshetők különböző szempontok szerint az archív állományban, illetve az elküldött
állományban csomagonként is.

Fontos megjegyezni, hogy a rendszerben csak azok a tranzakciók láthatók, amelyek innen kerülnek az
MKB Bank könyvelő rendszerébe. A személyesen (papíralapú bizonylaton) beadott megbízások itt nem
láthatók, azok a banki teljesítés és leválogatás után a számlainformációkban tekinthetők meg.
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A számlaösszesítő tábla
oszlopában, a kívánt számla sorában az
gombra
kattintva, átnavigál a „Számlainformáció” fülre, ahol egy új vízesés diagramban és a régi grafikus
nézetben megszokott táblázatban láthatóak az adott számlával kapcsolatos részletek.
A bal felső harmadban kiválaszthatóak a számlák és az értéknap,
kiválasztása esetén, egy
második dátumválasztó mező jelenik meg, ahol megadható az időintervallum vége.

A számlainformáció jobb felső harmadában, vízesés diagram jeleníti meg a beállított lekérdezés
részleteit.

A felület alsó felében táblázatban láthatóak a kívánt számla részletei.

Az ikonsoron a
gomb egy új ablakot nyit meg, ahol megadható, hogy Minden, vagy
Kiválasztott számlát, valamint időpontot, azaz egy adott értéknapot vagy időszakot szeretnénk listázni.
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Az
egy új ablakot nyit meg, ahol a fentiekkel megegyezően, kiválaszthatók időpont, vagy
időszak megadásával a listázandó tételek.

Amennyiben az
van bejelölve, az Értéknap kiválasztásánál két dátumválasztó mező áll
rendelkezésre, így adható meg a kívánt időintervallum kezdete és vége.

Az ikonsoron, a
ablak.

gombra kattintva is elérhető a kiválasztott tranzakció részleteit megjelenítő

Keresés a számlainformációkban
Lekérdezések menü  Keresés a számlainformációkban menüpont segítségével.


A számlainformációkban különféle keresési szempontok szerint lehet keresni a forint és deviza
tranzakciók között.

A megjelenő ablakban a következő keresési szempontok adhatók meg:



Tranzakció típusa – Terhelés / Jóváírás
Értéknap
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Referenciaszám
SWIFT referenciaszám
Bizonylatszám
Összeghatár és devizanem
Saját számlaszám
Partner neve (Megbízó neve / Kedvezményezett neve)
Partner pénzforgalmi azonosítójának típusa
Partner pénzforgalmi azonosítója (Megbízó pénzforgalmi azonosítója / Kedvezményezett
pénzforgalmi azonosítója)
Tényleges partner neve (Tényleges fizető neve / Tényleges kedvezményezett neve)
Keresett szöveg

A meghatározott feltételek szerinti keresés elvégezhető a

gombra való kattintással.

Amennyiben nem ad meg szűrési feltételt, az eredmény megjelenése előtt az alábbi ablak jelenik meg:

A keresés eredménye egy külön ablakban jelenik meg. A terhelési tranzakciók piros, a jóváírások pedig
fekete színnel jelennek meg.
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A Keresés eredménye ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakció adatainak
lekérdezése, megtekintése

gombbal történik.

Az Keresés eredménye – tranzakció megtekintés ablak:

A megtekintett tranzakciót ki is nyomtathatja a

A Keresés eredménye ablakban a tranzakciók adataival a
lista készíthető:

gombra való kattintással.

gombra kattintva háromféle
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Rövid lista készítése esetén a tranzakciók főbb adatai kerülnek a listára.
Teljes lista készítése esetén a tranzakciók részletes adatai kerülnek a listára.
Kijelölt sor listázás esetén az aktuális megbízás adatai kerülnek a listára.

13.2. e-Kivonatok

Lekérdezések menü  Kivonatok menüpont, a

ikon segítségével

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


Megtekintés



Export



Ismételt lekérdezés



Lista

A modulban található általános gombok és funkcióik
Az adott művelet véglegesítése:


Export



Felvitel

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:


Mégsem



Bezárás

Az e-Kivonatok ablakban évszám szerint lekérhetőek az elektronikus kivonatok. Ehhez kattintson a bal
oldali legördülő lista

Illetve a nyilak

gombjára, és válassza ki a lekérdezni kívánt évet.

segítségével is kiválaszthatja a megfelelő évet.

Az e-kivonatok számlatulajdonos szerinti szűréséhez kattintson a középső legördülő menü
gombjára, és válassza ki a megfelelő számlatulajdonost.
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Illetve a nyilak

segítségével is kiválaszthatja azt.

A számlaszám szerinti kivonatlista készítéséhez kattintson a jobb oldali legördülő menü
és válassza ki a lekérdezni kívánt számlát

Illetve a nyilak

gombjára,

segítségével is kiválaszthatja a megfelelő számlát.

Az ablak az e-kivonatok adatait tartalmazza: teljesítési időszak kezdete, teljesítési időszak vége,
számlatulajdonos neve, számlaszáma, a devizanem, a kivonat éve, a kivonat sorszáma és az érkezés
ideje.

Lehetőség van az e-kivonatok megtekintésére, exportálására, ismételt lekérdezésére, hitelességének
ellenőrzésére, az egyes kivonatok nyomtathatók, továbbá rendelkezésre áll a Keresés/Szűrés funkció
is.
Az e-Kivonatok ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – kivonat adatainak lekérdezése, a
megtekintés gombbal történik.
A megjelenő ablak tartalma:
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A Kivonat – Megtekintés ablakból is indítható a kivonat exportja illetve hitelességének ellenőrzése,
továbbá lehetőség van a nyomtatására is.
A megtekintett kivonat nyomtatása a

gomb megnyomásával történhet.

Az e-kivonatokról export állomány is készíthető. A fájl az Eszközök menü  Beállítások menüpont 
Útvonalak fül  Ügyfél export könyvtár paraméter által meghatározott elérési útvonalra kerülnek.
Az állomány tartalmazza az ügyfélkivonatot XML formátumban vagy digitálisan aláírt e-kivonat
formátumban. A program által generált fájl neve tehát SZÁMLAAZONOSÍTÓ_ÉÉÉÉ_SZ.XML vagy
SZÁMLAAZONOSÍTÓ_ÉÉÉÉ_SZ.ES3, ahol a SZÁMLAAZONOSÍTÓ az ügyfélszámla száma, az ÉÉÉÉ a
kivonat keletkezésének évszáma, az SZ pedig a kivonat éven belüli sorszáma.
Szerkezetéről bővebben az Importfájlok dokumentumban olvashat.
A Kivonatok exportálása ablak:
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A Kivonatok exportálása ablakban az alábbi adatok jelennek meg:
Exportálandó időszak: Az exportálásra szánt kivonatok időintervalluma. A mező előtti kis négyzetre
kattintva a napi dátum íródik be, illetve a
gombra kattintva az aktuális hónapra vonatkozó naptár
jelenik meg, ahonnan kiválasztható az a dátum, amely megfelelő.
Ügyfél neve és székhelye: Alapértelmezés szerint a rendszer kitölti annak a felhasználónak a nevével,
amelyhez tartozó számlák kivonatai lehetnek az e-kivonat listában. A
gomb megnyomásával
választhat másik ügyfelet a Törzsadatok  Számlaszámok menüpont alatt lévő Saját számlák közül.
Ügyfélazonosító: Az ügyfél neve és székhelye mező kitöltését követően automatikusan feltöltődik a
mező.
Kivonat exportálása: A kivonat exportálása történhet minden számlára illetve csak egy számlára
vonatkozóan is a szükséges jelölőkör bejelölésétől függően.
Számlaszám: Alapértelmezés szerint a rendszer kitölti azzal a számlaszámmal, amelyhez tartozó
kivonaton állt az e-kivonat listában. A
gomb megnyomásával választhat másik számlaszámot a
Törzsadatok

Számlaszámok
menüpont
alatt
lévő
Saját
számlák
közül.
Amennyiben a Kivonat exportálása mezőnél a 'minden számlára' pontot választotta, a mező kitöltése
szükségtelen.
Formátum: Az exportállomány formátuma lehet digitálisan aláírt e-kivonat vagy XML formátum. A
mező melletti

gomb megnyomásával megjelenő listából kiválasztható a megfelelő formátum.

Az export Kivonat – Megtekintés ablakból való indítása esetén a legördülő menüből választható, hogy
a mentésre kerülő állomány XML formátumú vagy digitálisan aláírt e-kivonat legyen:

Az exportálás sikerességéről az alábbi értesítő üzenet érkezik:
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Az OK gombra kattintva tovább léphet.
Ismételt lekérdezés
A Kivonat(ok) kérése visszamenőleges időszakra – Felvitel ablak egy adott számlára vonatkozó
kivonatkérés esetén:

Az ablakban az alábbi adatok jelennek meg:
Az ügyfél neve és székhelye: Az ügyfél adatai kiválaszthatók a
Saját számlák listából. A mező kitöltése kötelező.

gomb megnyomásával megjelenő

Ügyfélazonosító: Az ügyfél neve és székhelye mező kitöltését követően automatikusan feltöltődik a
mező.
Kivonat kérése: A kivonat lekérdezése történhet minden számlára illetve csak egy adott számlára
vonatkozóan is a szükséges jelölőkör bejelölésétől függően.
Számlaszám: A számlaszám mező az ügyfél neve és székhelye meghatározását követően
automatikusan feltöltődik. Amennyiben az ügyfélhez több számlaszám tartozik, a
gomb
megnyomásával megjelenő számlák listájából kiválasztható a megfelelő. Ha a Kivonat kérése mezőnél
a 'minden számlára' pont kerül kiválasztásra, akkor a Számlaszám mező üres marad.
A pótlandó időszak / nap: A lekérdezni kívánt kivonat / kivonatok időintervalluma / dátuma. A mező
értékének meghatározása függ attól, hogy egy adott számlára vagy minden számlára történik-e a
lekérdezés. Amennyiben minden számlára vonatkozó visszamenőleges információ bekérése történik,
csak egy adott napra lehet azt megtenni. Ha egy adott számlára indítjuk a lekérdezést, akkor az
kizárólag egy meghatározott napra vagy egy meghatározott hónapra vonatkozóan történhet meg.
A napi dátum a mező előtti kis négyzetre kattintva íródik be, illetve a
gombra kattintva az aktuális
hónapra vonatkozó naptár jelenik meg, ahonnan kiválasztható az a dátum, amely megfelelő. A dátum
vagy intervallum megadása kötelező.
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13.3. SWIFT igazolás/másolat


Lekérdezések menü  Kivonatok menüpont  SWIFT másolatok, igazolások




ikon  SWIFT másolatok, igazolások
Ctrl+E billentyűkombináció  SWIFT másolatok, igazolások

A SWIFT másolatok, igazolások ablakban évszám szerint lekérhetők a SWIFT másolatok, igazolások.
Ehhez kattintson a bal oldali legördülő lista

gombjára, és válassza ki a lekérdezni kívánt évet

A SWIFT másolatok, igazolások számlatulajdonos szerinti szűréséhez kattintson a középső legördülő
menü

gombjára, és válassza ki a megfelelő számlatulajdonost

A számlaszám szerinti lista készítéséhez kattintson a jobb oldali legördülő menü
válassza ki a lekérdezni kívánt számlát

gombjára, és

Az ablak a SWIFT másolatok, igazolások adatait tartalmazza:







kiállítás dátuma,
számlatulajdonos neve,
számlaszám, devizanem,
SWIFT/PE referenciaszám,
kivonat típusa,
érkezés ideje.
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Lehetőség van a SWIFT másolatok, igazolások megtekintésére, exportálására, deviza megbízás
megtekintésére is.
A SWIFT másolatok, igazolások ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – SWIFT igazolás/másolat
megtekintése a

gombbal történik.

A megjelenő ablak tartalma:

A SWIFT másolatokról, igazolásokról export állomány is készíthető. A fájl az Eszközök menü 
Beállítások menüpont  Útvonalak fül  Export útvonal és fájlkezelés felületen meghatározott elérési
útvonalra kerülnek.
Az állomány tartalmazza a SWIFT másolatot PDF formátumban. A program által generált fájl neve:
*_SW.PDF

A SWIFT másolatok exportálását az

gombra kattintva lehet indítani.
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A SWIFT másolatok exportálása ablakban az alábbi adatok jelennek meg:


Exportálandó időszak: Az exportálásra szánt másolatok időintervalluma. A mező előtti kis
négyzetre kattintva a napi dátum íródik be, illetve a
gombra kattintva az aktuális hónapra
vonatkozó naptár jelenik meg, ahonnan kiválasztható az a dátum, amely megfelelő.



Ügyfél neve és székhelye: Alapértelmezés szerint a rendszer kitölti annak felhasználónak a
nevével, amelyhez tartozó számlák kivonatai lehetnek a SWIFT másolatok listában. A
gomb megnyomásával választhat másik ügyfelet a Törzsadatok  Számlaszámok menüpont
alatt lévő Saját számlák közül.



Ügyfélazonosító: Az ügyfél neve és székhelye mező kitöltését követően automatikusan
feltöltődik a mező.



SWIFT másolat exportálása: A másolat exportálása történhet minden számlára illetve csak egy
számlára vonatkozóan is a szükséges jelölőkör bejelölésétől függően.



Számlaszám: Alapértelmezés szerint a rendszer kitölti azzal a számlaszámmal, amelyhez
tartozó másolaton állt a SWIFT másolatok listában. A
gomb megnyomásával választhat
másik számlaszámot a Törzsadatok  Számlaszámok menüpont alatt lévő Saját számlák közül.
Amennyiben a SWIFT másolat exportálása mezőnél a 'minden számlára' pontot választotta, a
mező kitöltése szükségtelen.

A mezők kitöltését követően az
exportálását, illetve a művelet elvetésére a

gomb megnyomásával lehet elindítani a másolatok
gomb szolgál.

Az exportálás sikerességéről az alábbi értesítő üzenet érkezik:
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A SWIFT másolathoz tartozó deviza megbízás megtekintését a
lehet indítani.

gombra kattintva

13.4. Árfolyamok, limitek
Az árfolyamok típusuktól függően naponta többször is előállhatnak, frissülhetnek a bank központjában,
és a kommunikáció során jutnak el az ügyfelekhez. A limitek naponta egyszer állnak elő, és egész napra
vonatkozóan érvényesek. A különböző árfolyamokat és limiteket különböző menüpontokban lehet
lekérdezni.

13.5. Függőben lévő faktoring számlaösszegzők
Lekérdezések menü  Függőben lévő faktoring számlaösszegzők menüpont segítségével.
A kommunikáció során beküldött, de még meg nem válaszolt, azaz függőben lévő faktoring
számlaösszegzőkről listát vezet a program.

A program figyelemmel kíséri a felhasználó által a bank részére beküldött (.xls, .pdf, .tif formátumú)
függőben lévő faktoring számlaösszegzőket. Feldolgozásukat követően, a nyugta visszaérkezéséig
láthatók az ablakban, azt követően eltűnnek.

13.6. Függőben lévő kivonatkérések
Lekérdezések menü  Függőben lévő kivonatkérések menüpont segítségével.
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A kommunikáció során beküldött, de még meg nem válaszolt, azaz függőben lévő e-kivonat kérésekről
listát vezet a program.

A program figyelemmel kíséri a felhasználó által a bank részére beküldött, függőben lévő
kivonatkéréseket. Feldolgozásukat követően, a nyugta visszaérkezéséig láthatók az ablakban, azt
követően eltűnnek.

13.7. Napló megtekintése
Lekérdezések menü  Napló megtekintése menüpont segítségével.
A rendszer naplót vezet a fontosabb eseményekről.

A program naplózza a felhasználók ki- és bejelentkezésének időpontjait, a főbb napi eseményeket és a
rendellenes működéseket.
Továbbá a naplóban nyomon követhető mindenféle tranzakciós művelet, mint a felvitel, módosítás,
törlés, aláírás, az azokat végrehajtó felhasználók nevével, illetve megjelennek a törzsadatokban
alkalmazott műveletek, mint a partnerek, sablonok, közlemények és bankok felvitele, módosítása és
törlése.

A Napló ablakban az adatok a

gombra kattintva listázhatók.
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14. IMPORT
14.1. Adatok importálása
Az adatok importálására a „Tranzakciók”/ „Adatok importálása” menüpontra kattintva, vagy a „Ctrl+I”
billentyűkombinációval lehetséges.

A megjelenő „Adatok importálása” ablakból kiválasztható, hogy mely adatokat szeretné importálni.

Az „Összes adat importálása” jelölőnégyzet bejelölésével az összes elérhető adat importálható (az
adatok melletti jelölőnégyzetek automatikusan bejelöltté válnak).
A „Tájékoztató üzenetek megállítása” jelölőnégyzet bejelölésével megállíthatók az időlimites ablakok,
ilyen esetben csak felhasználói beavatkozással lehetséges a továbblépés.
A szükséges jelölőnégyzetek bejelölését követően a „Beállítások mentése” gombra kattintva lehetőség
van a megadott beállítások mentésére.
A tranzakciók import útvonala az „Eszközök”/„Beállítások”/”Útvonalak”/”Ügyfél import könyvtár:”
menüpont alatt elérhető, illetve módosítható. Alapértelmezetten a „c:\Program
Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\IN” mappa kerül beállításra.
Sikeres importfájl beolvasás esetén, az alábbi üzenet jelenik meg:
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Kiterjesztett import esetén pedig az alábbi üzenet jelenik meg:

Mind a két esetben kattintson az „OK” gombra az ablak bezárásához.
Amennyiben a program nem talál importfájlt a beállított útvonalon, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

Az „OK” gombra kattintás után, az alábbi párbeszédpanel jelenik meg:

Amennyiben szeretne más útvonalat megadni, kattintson az „Igen” gombra! Az importálás
megszakításához pedig kattintson a „Nem” gombra!
A megjelenő ablakban a legördülő menü segítségével választhatja ki az új útvonalat.
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A mappa kiválasztását követően kattintson a „Mentés” gombra a beolvasáshoz. Amennyiben meg
szeretné szakítani a folyamatot, nyomja meg a „Mégsem” gombot.
Amennyiben nem a megadott útvonalról olvassa be az importfájl tartalmát,
hanem tallózással választja másik útvonalról, akkor ügyeljen arra, hogy a
program csak a megadott könyvtárból törli ki a beolvasott text fájlokat.

Amennyiben az újonnan megadott útvonalon sem talál importálandó fájlt, az alábbi üzenetet küldi a
program:

Az „Igen” gombra kattintva ismét lehetősége van másik útvonal megadására, illetve a „Nem” gombra
kattintva kiléphet az ablakból.
Postai kifizetési megbízások importálása esetében, amennyiben több postai joggal rendelkező számlája
van, az alábbi számla-választó ablak jelenik meg:
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A számla kiválasztása történhet a mező melletti ikonra (
) kattintva az előre rögzített
„Törzsadatok”/ „Számlaszámok” menüpont alatt szereplő „Saját számlák” közül, továbbá lehetőség
van a mező melletti jelölőnégyzet bejelölésével a kiválasztott számlát alapértelmezettnek beállítani.
A
gombra kattintva végezheti el a műveletet, illetve a
megnyomásával megszakíthatja az importálást.

gomb

Amennyiben a program nem talál import fájlt a meghatározott import útvonalon, az alábbi üzenet
jelenik meg:

Az importálás folytatásához válassza az „Igen” gombot, a „Nem” gomb megnyomásával megszakíthatja
az importálást.

Importálás előtt ellenőrizze a beállított útvonalakat és tranzakció típusokat az
„Eszközök”/ „Beállítások”/ „Útvonalak”/ „Útvonalak és fájlok kiterjesztett
kezelése” „Részletek” gombra kattintva a „Kiterjesztett import útvonal és fájl
kezelés” fülön! A beállításokat nem elég tranzakció típusonként elvégezni,
minden olyan formátum típus beállítása szükséges, ami importálásra kerül.

14.2. Kiterjesztett import
A modulban az import könyvtárak és fájlmaszk hozzárendelések karbantartását lehet elvégezni.
Kiterjesztett import esetén a beállításokat nem elég tranzakció típusonként elvégezni, minden olyan
formátum típus beállítása szükséges, ami importálásra kerül. Pl.: Beszedési megbízás XML formátumú
importálásához XLB formátum típus beállítás szükséges, VIBER megbízás XML formátumú megbízáshoz
XLA. A funkció csak útvonalak és fájlok kiterjesztett kezelése esetén érhető el.
A kiterjesztett import kezelésese az „Eszközök” / „Beállítások” / „Útvonalak” fülön az „Útvonalak és
fájlok kiterjesztett kezelése” jelölőnégyzet bejelölését követően válik lehetségessé.
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A jelölőnégyzet bejelölését követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg. A folytatáshoz kattintson
az „OK” gombra.
Kattintson az aktivált „Részletek” gombra a kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés eléréséhez!

„Import fájlok kiterjesztett ellenőrzése”: A jelölőnégyzet bejelölésével a köteg
egyetlen tétele sem olvasható be, abban az esetben, ha annak legalább egy hibás
sora van.
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A „Kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés” fülön tarthatja karban beállításait.

Az ablakban az alábbi adatok láthatóak:





státusz
tranzakció típus név
import fájl maszk
formátum típus kód






tranzakció típus kód
ügyfél- / szolgáltató azonosító
import útvonal
formátum típus név

Az ablakban az alábbiak beállítására van lehetőség:






Az adatok a fejlécre kattintva, vagy a „Sorbarendezve” legördülő menü segítségével
rendezhetően csökkenő, illetve növekvő sorrendbe.
a „Részletes keresés és szűrés” gombra kattintva keresési és szűrési feltételeket megadni
a „Táblázat oszlopainak kiválasztása” gombra kattintva meghatározni, hogy mely adatok
jelenjenek meg a táblázatos nézetben
az „Oszlopmozgatás engedélyezése” jelölőnégyzet bejelölésével manuálisan variálhatja az
oszlopok sorrendjét, csak kattintson az áthelyezni kívánt oszlop fejlécére és helyezze a kívánt
helyre azt

Az ablakban az alábbi műveletek hajthatóak végre:





Felvitel
Megtekintés
Módosítás
Törlés
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Lista

A modulban található általános gombok és funkcióik
Az adott művelet véglegesítése:





Felvitel
Módosítás
Törlés
Lista

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:



Mégsem
Bezárás

Felvitel
Az új útvonal és fájl kezelés rögzítéséhez kattintson a menüsor „Felvitel” ikonjára, vagy a billentyűzeten
nyomja meg az „Ins” billentyűt.
A megjelenő ablakban két fül található:
„Alapadatok”:


„Tranzakció típus”: A mező melletti ikonra (
) kattintva megjelenő „Lehetséges…” listából
választhat az előre rögzített tranzakció típusok közül.



„Formátum típus”: a „Tranzakció típus” mező kitöltése után az adatoktól függően
automatikusan kitöltődik.



„Ügyfél- / szolgáltató azonosító”: A mező melletti ikonra (
) kattintva megjelenő
„Lehetséges…” listából választhat az előre rögzített ügyfél- / szolgáltató azonosítók közül.



„Import útvonal”: A mező melletti ikonra (

) kattintva választhatja ki az elérési útvonalat.
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A választás véglegesítéséhez kattintson a „Mentés” gombra. A választás elvetéséhez nyomja meg a
„Mégsem” gombot.


„Import fájl maszk”: A „Tranzakció típus” mező kitöltését követően automatikusan kitöltésre
kerül.



„AFR jelölőnégyzet”: Amennyiben a jelölőnégyzet kipipálásra kerül, az import fájlnak
tartalmaznia szükséges az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó adatokat.

„Kiegészítő adatok”: A „Kiegészítő adatok” fül tartalma automatikusan kitöltődik, és a tétel állapota
szerint változik.






„Állapot”: A kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés állapotát tünteti fel a rendszer.
„Felvételező”: Automatikusan betöltődik a felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja.
„Módosító”: Módosítás esetén automatikusan betöltődik a módosító azonosítója és a
módosítás időpontja.
„Törlő”: Törlés esetén automatikusan betöltődik a törlő azonosítója és a törlés időpontja.

A „Kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés” ablakban a kijelölt útvonal és fájl kezelés megtekintéshez
kattintson a menüsor „Megtekintés” ikonjára. Az ablakban láthatja a rögzítés során felvételezett
adatokat az „Alapadatok” fülön, illetve a rendszer által kitöltött tétel állapotától függő adatokat a
„Kiegészítő adatok” fülön.
Az ablakban lehetősége van a megtekintett import útvonal és fájlkezelést lista nézetben megjeleníteni,
ahonnan saját adathordozóra mentheti az adatokat több kiterjesztésben, illetve ki is nyomtathatja azt.
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Módosítás
A „Kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés” a kijelölt útvonal és fájl kezelés módosítása a menüsor
„Módosítás” ikonra kattintva lehetséges.
A megjelenő ablakban csak az „Alapadatok” fülön található mezők módosíthatók, a „Kiegészítő adatok”
fül
adatai
automatikusan
kitöltésre
kerülnek
az
állapot
szerint.
A módosítást követően a „Kiegészítő adatok” fülön a módosító azonosítója, illetve a módosítás
időpontja betöltődik.
Törlés
A „Kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés” ablakban a kijelölt útvonal és fájl kezelés törlése a
menüsor „Törlés” ikonra kattintva lehetséges.
Amennyiben törölte a kijelölt útvonal és fájl kezelést, a „Kiegészítő adatok” fülön a „Törlő” mezőkbe
betöltésre kerül a törlő azonosítója és a törlés időpontja.
Lista
A „Kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés” ablakban a menüsoron található „Lista” ikonra kattintva
kétféle lista készítése elérhető:

„Teljes lista”: az összes kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés adatai kerülnek a listára.

„Kijelölt sor”: a kijelölt kiterjesztett import útvonal és fájl kezelés adatai kerülnek a listára.
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14.3. Import nyilvántartás megtekintése
Lekérdezések menü  Import és export nyilvántartás megtekintése menüpont  Import nyilvántartás
fül segítségével.
Az ablakban láthatók az import nyilvántartás adatai: státusz, tranzakció típus kódja, tranzakció típus
neve, import útvonal, import fájlnév, darabszám, összeg, importálás időpontja, importáló felhasználó.
Az ablakban az alábbi műveletek hajthatóak végre:



Megtekintés
Lista

A modulban található általános gombok és funkcióik
Az adott importálás nyomtatása:


Lista

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:


Bezárás

Megtekintés
Az Import nyilvántartás ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – importálás adatainak
lekérdezése, megtekintése itt történik.
A megjelenő ablakban két fül található:
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Az Alapadatokat tartalmazó fül:

A Kiegészítő adatokat tartalmazó fül:

Lista

Az Import nyilvántartás ablakban a megbízások adataival e gombra kattintva kétféle lista készíthető:




Teljes lista készítésénél az összes importálás részletes adatai kerülnek a listára.
Kijelölt sor listázás esetén az aktuális importálás adatai kerülnek a listára.
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15. EXPORT
15.1. Adatok exportálása
Az adatok exportálása a „Tranzakciók”/ „Adatok exportálása” menüpontra kattintva vagy a „Ctrl+P”
billentyűkombinációval lehetséges. A menüpont csak akkor aktív, ha az „Eszközök” / „Beállítások” /
„Útvonalak” fülön az „Útvonalak és fájlok kiterjesztett kezelése” jelölőnégyzet be van jelölve.
Az alábbi adatok exportálására van lehetőség:










Zárt állapotú számlainformációk exportálása
Elektronikus kivonatok XML formátumú exportálása
Csoportos fizetési megbízások ellenőrző jelentések exportálása
Csoportos fizetési megbízások beszámoló jelentéseinek exportálása
Csoportos felhatalmazások exportálása
Postai kifizetési utalványok válaszainak exportálása
Postai készpénzátutalási és számlabefizetési megbízások exportálása
SWIFT másolatok exportálása
MT940/950 kivonatok exportálása

A menüpontra kattintva megjelenő ablakban a jelölőnégyzetek segítségével lehetősége van beállítani,
hogy mely adatokat szeretné exportálni:

Az exportálni kívánt adatok kategóriánként egyenként is beállíthatók, illetve az „Összes adat
exportálása” jelölőnégyzet bejelölésével lehetősége van az összes elérhető adat exportálására is.
A „Tájékoztató üzenetek megállítása” jelölőnégyzet bejelölésével megállíthatók az időlimites ablakok,
ilyen esetben csak felhasználó beavatkozással lehet továbblépni.
Az adatok kiválasztását követően, a „Beállítások mentése” gombra kattintva elmentheti az „Adatok
exportálása” beállításait, így amikor legközelebb a menüpontra kattint, a már beállított kritériumok
fognak megjelenni.
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Az adatok exportálásához kattintson a „Rendben” gombra! Az exportálás állapota a megjelenő
ablakban figyelemmel kísérhető:

Az export útvonal az „Eszközök” /”Beállítások” / „Útvonalak” fölön érhető el, illetve módosítható. Az
„Útvonalak és fájlok kiterjesztett kezelése” „Részletek” gombra kattintva megjelenő ablak
„Kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés” ablakban kezelheti az útvonalakat és formátumokat.

15.2. Kiterjesztett export
A modulban az export könyvtárak és fájlmaszk hozzárendelések karbantartását lehet elvégezni.
Exportálás előtt ellenőrizze a beállított útvonalakat és tranzakció típusokat a „Kiterjesztett export
útvonal és fájl kezelés” felületen! A beállításokat nem elég tranzakció típusonként elvégezni, minden
olyan formátum típus beállítása szükséges, ami exportálásra kerül Pl.: Számlainformáció .CSV
formátumú exportálásához CSV formátum típus beállítás szükséges, számlainformáció SAP formátumú
exportálásához SAB formátum típus beállítás.
A kiterjesztett export kezelésese az „Eszközök” / „Beállítások” / „Útvonalak” fülön az „Útvonalak és
fájlok kiterjesztett kezelése” jelölőnégyzet bejelölését követően válik lehetségessé.

A jelölőnégyzet bejelölését követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg. A folytatáshoz kattintson
az „OK” gombra.
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Kattintson az aktivált „Részletek” gombra a kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés eléréséhez!

A „Kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés” fülön tarthatja karban beállításait.
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Az ablakban az alábbi adatok láthatóak:





státusz
tranzakció típus név
export fájl maszk
formátum típus kód






tranzakció típus kód
ügyfél- / szolgáltató azonosító
export útvonal
formátum típus név

Az ablakban az alábbiak beállítására van lehetőség:


Az adatok a fejlécre kattintva, vagy a „Sorbarendezve” legördülő menü segítségével
rendezhetően csökkenő, illetve növekvő sorrendbe.



a „Részletes keresés és szűrés” gombra kattintva keresési és szűrési feltételeket megadni



a „Táblázat oszlopainak kiválasztása” gombra kattintva meghatározni, hogy mely adatok
jelenjenek meg a táblázatos nézetben



az „Oszlopmozgatás engedélyezése” jelölőnégyzet bejelölésével manuálisan variálhatja az
oszlopok sorrendjét, csak kattintson az áthelyezni kívánt oszlop fejlécére és helyezze a kívánt
helyre azt

Az ablakban az alábbi műveletek hajthatóak végre:


Felvitel



Megtekintés



Módosítás



Törlés



Lista

A modulban található általános gombok és funkcióik
Az adott művelet véglegesítése:


Export



Felvitel

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:
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Mégsem



Bezárás

Felvitel
Az új útvonal és fájl kezelés rögzítéséhez kattintson a menüsor „Felvitel” ikonjára, vagy a billentyűzeten
nyomja meg az „Ins” billentyűt.
A megjelenő ablakban két fül található:
„Alapadatok”:


„Tranzakció típus”: A mező melletti ikonra (
) kattintva megjelenő „Lehetséges…” listából
választhat az előre rögzített tranzakció típusok közül



„Formátum típus”: a „Tranzakció típus” mező kitöltése után az adatoktól függően
automatikusan kitöltődik



„Ügyfél- / szolgáltató azonosító”: A mező melletti ikonra (
) kattintva megjelenő
„Lehetséges…” listából választhat az előre rögzített ügyfél- / szolgáltató azonosítók közül



„Export útvonal”: A mező melletti ikonra (



A választás véglegesítéséhez kattintson a „Mentés” gombra. A választás elvetéséhez nyomja
meg a „Mégsem” gombot



„Export fájl maszk”: A „Tranzakció típus” mező kitöltését követően automatikusan kitöltésre
kerül



AFR jelölőnégyzet: Amennyiben a jelölőnégyzet kipipálásra kerül, az export fájl tartalmazni
fogja az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó adatokat

) kattintva választhatja ki az elérési útvonalat
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„Kiegészítő adatok”: A „Kiegészítő adatok” fül tartalma automatikusan kitöltődik, és a tétel állapota
szerint változik.



„Állapot”: A kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés állapotát tünteti fel a rendszer



„Felvételező”: Automatikusan betöltődik a felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja



„Módosító”: Módosítás esetén automatikusan betöltődik a módosító azonosítója és a
módosítás időpontja



„Törlő”: Törlés esetén automatikusan betöltődik a törlő azonosítója és a törlés időpontja

Megtekintés
A „Kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés” ablakban a kijelölt útvonal és fájl kezelés megtekintéshez
kattintson a menüsor „Megtekintés” ikonjára. Az ablakban láthatja a rögzítés során felvételezett
adatokat az „Alapadatok” fülön, illetve a rendszer által kitöltött tétel állapotától függő adatokat a
„Kiegészítő adatok” fülön.
Az ablakban lehetősége van a megtekintett export útvonal és fájlkezelést lista nézetben megjeleníteni,
ahonnan saját adathordozóra mentheti az adatokat több kiterjesztésben, illetve ki is nyomtathatja azt.
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Módosítás
A „Kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés” a kijelölt útvonal és fájl kezelés módosítása a menüsor
„Módosítás” ikonra kattintva lehetséges.
A megjelenő ablakban csak az „Alapadatok” fülön található mezők módosíthatók, a „Kiegészítő adatok”
fül adatai automatikusan kitöltésre kerülnek az állapot szerint.
A módosítást követően a „Kiegészítő adatok” fülön a módosító azonosítója, illetve a módosítás
időpontja betöltődik.

Törlés
A „Kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés” ablakban a kijelölt útvonal és fájl kezelés törlése a
menüsor „Törlés” ikonra kattintva lehetséges.
Amennyiben törölte a kijelölt útvonal és fájl kezelést, a „Kiegészítő adatok” fülön a „Törlő” mezőkbe
betöltésre kerül a törlő azonosítója és a törlés időpontja.

Lista
A „Kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés” ablakban a menüsoron található „Lista” ikonra kattintva
kétféle lista készítése elérhető:

„Teljes lista”: az összes kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés adatai kerülnek a listára.

„Kijelölt sor”: a kijelölt kiterjesztett export útvonal és fájl kezelés adatai kerülnek a listára.
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15.3. Export nyilvántartás megtekintése


Lekérdezések menü  Import és export nyilvántartás megtekintése menüpont  Export
nyilvántartás fül segítségével

Az ablakban láthatók az export nyilvántartás adatai:


státusz



tranzakció típus



tranzakció típus neve



export útvonal



export fájlnév



darabszám



összeg



exportálás időpontja



exportáló felhasználó

Az ablakban az alábbi műveletek hajthatóak végre:


Megtekintés



Lista

A modulban található általános gombok és funkcióik
Az adott exportálás nyomtatása:


Lista

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:


Bezárás

Az Export nyilvántartás ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – exportálás adatainak
lekérdezése, megtekintése itt történik.
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A megjelenő ablakban két fül található:
Az Alapadatokat tartalmazó fül:

A Kiegészítő adatokat tartalmazó fül:

Lista:

Az Export nyilvántartás ablakban a megbízások adataival e gombra kattintva kétféle lista készíthető:




Teljes lista készítésénél az összes exportálás részletes adatai kerülnek a listára.
Kijelölt sor listázás esetén az aktuális exportálás adatai kerülnek a listára.
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16. TECHNIKAI TRANZAKCIÓK
16.1. Felhasználók kezelése
Eszközök menü  Felhasználó beállítások menüpont  Felhasználók kezelése almenüpont
A menüpont csak felhasználó-kezelési jogosultsággal rendelkező felhasználó számára érhető el. A
pénzügyi tranzakcióktól eltérően a technikai tranzakciók esetében a fejléc és a tételek teljesülése
között nem feltétlen van összefüggés.
Az ablak felső részében láthatók a felhasználók kezelésének fej adatai, azaz a felhasználók:








státusz
felhasználónév
kommunikációs jog
törzsadat karbantartás jog
aláírók
rögzítés ideje
nyugtázás időpontja

Az ablak alsó részében láthatók a felhasználók kezelésének tétel adatai, azaz a számlák hozzárendelése:




státusz
számlaszám
a számlaszámhoz tartozó beállítások, mint hogy lekérdezheti, használhatja
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

forint jog
deviza jog
posta jog
csoportos jog
betét jog
hitel jog
csoportos tétel megtekint jog
posta tétel megtekint jog
elektronikus kivonat jog
rögzítés ideje
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A Felhasználók kezelése ablakban a tranzakciók előtt található „S” oszlop a megbízások állapotáról ad
információt:

a fej, a tétel felvételezett, de nincs aláírva
a fej, a tétel törölt állapotú
a fej, a tétel módosított, de még nem aláírt
a fej, így a tétel is aláírt és küldhető a bankba
a fej, a tétel nyugtára vár (bankba elküldve, de még nem érkezett visszaigazolás)
a fej, a tétel visszaigazolt (a köteg beérkezett a bankba)
a fej, a tétel könyvelt (a bankban már megtörtént a megbízás könyvelése)
a fej, a tétel hibás/vissza (a bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni)

Az ablakban az alábbi műveletek hajthatóak végre:


Felvitel



Megtekintés



Módosítás



Törlés



Aláírás
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A modulban található általános gombok és funkcióik
Az adott művelet véglegesítése:




Felvitel
Módosítás
Törlés

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:



Mégsem
Bezárás

Felvitel:
A Felhasználók kezelése ablakban új tranzakció fejének/tételének felvételezését lehet elvégezni.
Fejléc felvitel:

Meglévő felhasználót módosíthat a megfelelő rádiógomb kiválasztásával is.
A felhasználó személyes adatainak és felhasználónevének megadását követően lehetőség van
beállítani az egyes jogosultságokat.
Kommunikáció jelölőnégyzet: Bejelölése esetén a felhasználónak joga van a kommunikációhoz.
Beállítások jelölőnégyzet: Bejelölése esetén a felhasználónak joga van a beállítások kezeléséhez.
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Tétel felvitel

Az Alapadatok fülön a következő adatok jelennek meg, illetve tölthetők ki:
Felhasználó neve: A program által automatikusan kerül feltöltésre a fejben rögzített felhasználónévvel.
Számlaszám: Amennyiben a felhasználóhoz több számlaszám is tartozik, úgy a
gombra kattintva
a megjelenő Lehetséges… ablakban lehet kiválasztani a számlaszámot, melyre a felhasználói
jogosultságok beállítása elvégzendő.
UGIRO azonosító: Amennyiben a számlaszámhoz tartozik csoportos modul jog, megjelenik az UGIRO
azonosító, melynek formátuma AaaaaaaaaTttt, melyben az A jelzi, hogy az utána következő 8 karaktert
adószámként kell értelmezni, és T jelzi, hogy az őt követő 3 karakter a telephelykód.
Bank által nyilvántartott, számla fölötti pénzügyi rendelkezési jog érvényesítése jelölőnégyzet:
Beállítása esetén a bank által nyilvántartott, a számla fölötti pénzügyi rendelkezési jogot megkapja a
felhasználó az adott számlára, mely magába foglalja az alábbi két mező jelöltségét is.
Adott számlaszámhoz tartozó információk lekérdezésének engedélyezése jelölőnégyzet: Bejelölése
esetén a számlainformációk lekérdezése engedélyezett a felhasználó számára az adott számlaszámra.
Adott számlaszámmal végezhető tranzakciós műveletek engedélyezése jelölőnégyzet: Beállítása
esetén az adott számlaszámon végezhető tranzakciós műveletek engedélyezettek a felhasználó
számára.
Felhasználó számára elérhető modulok: A számlaszámon elérhető (aktív) különböző modulokhoz
tartozó jelölőnégyzetek kipipálásával, illetve szabadon hagyásával beállítható, hogy az adott
számlaszámon a felhasználó számára mely modulok tranzakciós műveletei legyenek elérhetők.
Alapvetően egy számlaszámhoz tartozhat forint modul, deviza modul, csoportos modul, rulírozó hitel
modul, betét modul és elektronikus kivonat.

121

Felhasználó a Csoportos modulban lévő tranzakciók tételeit láthatja jelölőnégyzet: A mező kizárólag
az előző mező csoportos moduljának bejelölése esetén elérhető. Beállításával a felhasználó nem csak
a csoportos tranzakciók fej adatait láthatja, hanem a tétel adatokat is.
Felhasználó a Posta modulban lévő tranzakciók tételeit láthatja jelölőnégyzet: A mező kizárólag a
felhasználó számára elérhető modulok közül a postai modul kipipálása esetén érhető el. Bejelölésével
a felhasználó a postai tranzakciók fej adataival a tétel adatait is láthatja.
Megtekintés:
A Felhasználók kezelése ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – fejléc/tétel adatainak
lekérdezése, megtekintése történik.
Fejléc megtekintés

Tétel megtekintés

Módosítás:
A Felhasználók kezelése ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – fejléc/tétel adatainak
módosítása a történik.

122

Fejléc módosítás

Tétel módosítás

A fejlécek/tételek mindaddig módosíthatók, míg a tranzakciók bankba küldése meg nem történik. A
módosításnál ugyanaz az ablak nyílik ki, mint a felvitelnél és a módosítandó adatok átírhatóak.
A módosítás után a táblázatban a fejléc/tétel állapotát jelző ikon módosítottra változik. A kiegészítő
adatoknál beíródik a módosítást végző felhasználó azonosítója és a módosítás időpontja.
Törlés:
A Felhasználók kezelése ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – fejléc adatainak és ezzel a
tranzakcióhoz tartozó tételek törlése történik, melyre való kattintás után az alábbi kérdés jelenik meg:
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Fejléc törlés

A fejléc törléséhez kattintson az Igen gombra, ha mégsem akarja a fejlécet törölni, akkor válassza a
Nem gombot.
Tétel törlés

A fejlécek mindaddig törölhetők, míg a tranzakciók bankba küldése meg nem történik. A törölt állapotú
tranzakció (fej, tétel) a számítógép dátumváltása és a program elindítása után archiválásra kerül. Törlés
után a táblázatban a fejléc, ezzel együtt a tétel(ek) állapotát jelző ikon megváltozik és a fej, illetve a
tétel(ek) állapota töröltre változik.
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Aláírás:
A Felhasználók kezelése ablakban a csomag (fej, tételek) aláírása kiválasztható a megjelenő
segédmenüben:

A csomagok bankba küldésének alapfeltétele, hogy az aláírt legyen.
Aláírás után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik, ha az aláírási jogok
elegendőek a tétel aláírásához.
Ha a már aláírt tranzakciókról az aláírást törölni kívánja, akkor a Felhasználók kezelése ablakban
kattintson erre a gombra, majd a megjelenő segédmenüben

válassza az Aláírások törlése menüpontot. Aláírás törlés után a táblázatban a fejlécek, illetve a tételek
állapotát jelző ikon módosított állapotra változik.

16.2. Archív Felhasználók kezelése
Lekérdezések menü  Archív technikai tranzakciók menüpont  Felhasználók kezelése almenüpont
segítségével.
Az archívumba kerül minden olyan technikai tranzakció, mely végállapotba került, azaz minden
teljesült, törölt és visszautasított megbízás. A menüpont csak felhasználó-kezelési jogosultsággal
rendelkező felhasználó számára érhető el.
Az ablak két részre tagolódik. A felső részben az archív technikai tranzakciók fej részei (fejléc) láthatók,
az alsó részben pedig az aktuális – fénygerendával kijelölt – kötegben található tételek jelennek meg.
Az ablak felső részében láthatók az archív technikai tranzakciók fej adatai, azaz a felhasználók:








státusz
felhasználónév
kommunikációs jog
törzsadat karbantartás jog
aláírók
rögzítés ideje
nyugtázás időpontja
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Az ablak alsó részében láthatók az archív technikai tranzakciók tétel adatai, azaz a számlák hozzá
rendelése:




státusz,
számlaszám,
a számlaszámhoz tartozó beállítások, mint hogy lekérdezheti, használhatja:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

forint jog
deviza jog
posta jog
csoportos jog
betét jog
hitel jog
csoportos tétel megtekint jog
posta tétel megtekint jog
elektronikus kivonat jog
rögzítés ideje

Megtekintés
Az Archív felhasználó-kezelés ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – fejléc/tétel adatainak
lekérdezése, megtekintése történik.
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Fejléc megtekintése

Tétel megtekintése

16.3. Terminál beállítása
Eszközök menü  Felhasználó beállítások menüpont  Terminál beállítása almenüpont segítségével.
A menüpont csak felhasználó-kezelési jogosultsággal rendelkező felhasználó számára érhető el.
A megjelenő ablakban láthatók a terminál rendelkezések adatai:






státusz,
rendelkezés,
terminál-azonosító,
aláírók,
nyugtázás időpontja.
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A Terminál rendelkezések ablakban a tranzakciók előtt található oszlop a megbízások állapotáról ad
információt:
S = A tranzakció státuszára, a tétel állapotára utal, amely időben előre haladva más és más értéket
vehet fel. Ezek a következők:
a megbízás felvételezett, de nincs aláírva
a megbízás törölt állapotú
a megbízás módosított, de még nem aláírt
a megbízás aláírt és küldhető a bankba
nyugtára vár (bankba elküldve, de még nem érkezett visszaigazolás)
vissza igazolt (a megbízás beérkezett a bankba)
könyvelt (a bankban már megtörtént a megbízás könyvelése)
hibás/vissza (a bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni)

A modulban található általános gombok és funkcióik


Felvitel



Megtekintés



Módosítás



Törlés



Aláírás

128

Az adott művelet véglegesítése:


Felvitel



Módosítás



Törlés

Az adott művelet megszakítása/ablak bezárása:


Mégsem



Bezárás

Felvitel:
A Terminál rendelkezések ablakban új tranzakció fejének felvételezése történik.

Az Alapadatok fülön a következő adatok jelennek meg, illetve tölthetők ki:
Rendelkezés új terminál aktiválásáról: Új terminál aktiválásának engedélyezése vagy letiltása. A
megfelelő jelölőkör beállítása esetén új felhasználó aktiválásának engedélyezésére vagy letiltására
nyílik lehetőség az ablakban.
Rendelkezés terminál tiltásáról: Létező terminál kommunikációs jogának engedélyezése vagy letiltása.
A megfelelő jelölőkör beállítása esetén már létező terminál kommunikációs jogának engedélyezésére
vagy letiltására nyílik lehetőség az ablakban. Bármely jelölőkör beállítása esetén a terminálszám a jobb
oldalon aktívvá váló mezőben adható meg.
Csoportos felhatalmazási modul elérhető: A megfelelő jelölőkör beállításával lehet rendelkezni a
csoportos felhatalmazási modul elérhetőségéről a különböző terminálokon. Másik terminál esetén
jobb oldalon begépelhető a terminálszám.
Postai csekk analitika elérhető: A megfelelő jelölőkör beállításával lehet rendelkezni a postai csekk
analitika elérhetőségéről a különböző terminálokon. Ha kimondottan egy terminálra szeretnénk ezt az
elérhetőséget beállítani, amely nem az aktuális terminál, akkor a jobb oldalon begépelhető a
terminálszám.
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Megtekintés:
A Terminál rendelkezések ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakció adatainak
lekérdezése, megtekintése történik. Azokat a terminál rendelkezéseket lehet itt megtekinteni, amelyek
még nem kerültek át az archív technikai tranzakciók közé.

Módosítás:
A Terminál rendelkezések ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakció adatainak
módosítása történik.

A megbízások mindaddig módosíthatók, míg a bankba küldésük meg nem történik. A módosításnál
ugyanaz az ablak nyílik ki, mint a felvitelnél és a módosítandó adatok átírhatók.
A módosítás után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosítottra változik. A
kiegészítő adatoknál beíródik a módosítást végző felhasználó azonosítója és a módosítás időpontja.
Törlés:
A Terminál rendelkezések ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakció adatainak törlése
történik.
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A megbízások mindaddig törölhetők, míg a bankba küldésük meg nem történik. Törlés után a
megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik és a tétel állapota töröltre változik. A
törölt állapotú megbízás a számítógép dátumváltása és a program elindítása után archiválásra kerül.
Aláírás:
A megbízások bankba küldésének alapfeltétele, hogy az aláírt legyen.
A Terminál rendelkezések ablakban a tranzakciók aláírása a megjelenő segédmenüben történik:

Aláírás után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik, ha az aláírási jogok
elegendőek a tétel aláírásához.
Ha a már aláírt tranzakciókról az aláírást törölni kívánja, akkor a Terminál rendelkezések ablakban
kattintson erre a gombra, majd a megjelenő segédmenüben válassza, az Aláírások törlése menüpontot.

Aláírás törlés után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik.

16.4. Archív Terminál beállítása
Lekérdezések menü  Archív technikai tranzakciók menüpont  Terminál beállítása almenüpont
segítségével.
Az archívumba kerül minden olyan technikai tranzakció, mely végállapotba került, azaz minden
teljesült, törölt és visszautasított megbízás. A menüpont csak felhasználó-kezelési jogosultsággal
rendelkező felhasználó számára érhető el.
Az ablakban láthatók az archív terminál rendelkezések adatai:
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státusz
rendelkezés
aláírók
rögzítés ideje
nyugtázás időpontja

Megtekintés:
Az Archív terminál rendelkezések ablakban az aktuális – fénygerendával jelzett – tranzakció adatainak
lekérdezése, megtekintése történik.

16.5. Kommunikáció technikai tranzakciók esetében
Tranzakciók menü  Kommunikáció menüpont a

ikon segítségével.

A kommunikáció ablakban a technikai tranzakciókra vonatkozó menüpontok csak felhasználó-kezelési
jogosultsággal rendelkező felhasználó számára érhetők el.
A megjelenő ablakban az elérhető lehetőségek előtt található négyzetre kattintva lehet kijelölni,
hogy mely modul előkészített adatait szeretnénk indítani a bank felé, illetve technikai információt
igénylünk-e.
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A technikai adatok lekérdezésének két típusa van:



A

felhasználó és terminálrendelkezések küldése
számlák, felhasználók és jogosultságok frissítése

gombra kattintva megkezdődik a tételek küldése és az adatok fogadása, míg a

gomb a művelet elvetését jelenti. A kommunikáció elindítás után a rendszer telepítéskor
történt beállítások alapján automatikusan elvégzi a megadott feladatokat.

Amennyiben a megfelelő üzenet letöltődik, úgy




a technikai információk kérésének eredményeképpen azok a számlák is látszani fognak az
adott terminálon, melyek elektronikusan még nincsenek hozzárendelve (egy napos késéssel
jelennek meg).
A felvételezett és kommunikáció útján beküldött felhasználó rendelkezéshez tartozó
felhasználó belépési jelszavát tartalmazó PIN-borítékot a bank küldi ki!
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17. ZÁROLÁS
Az Üzleti Terminál a felhasználó kérésére a
gombra kattintva zárolható. A program automatikusan
zárolja az Üzleti Terminált, ha huzamosabb ideig sem háttérfolyamat, sem aktív folyamat nem történik.
Ez az idő alapértelmezetten 35 perc. A zárolást követően ismét szükséges bejelentkezni a program
használata érdekében.
Hagyományos belépés esetén:

Kulcsos belépés esetén
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