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O programie 

Program Nasz Bank usprawnia komunikację pomiędzy programami Sage, a bankami 
obsługującymi rachunki firmowe. Atutem aplikacji jest szybkie przesyłanie danych do 
systemów bankowości elektronicznej. Program pomaga unikać błędów, które często 
towarzyszą ręcznej obsłudze płatności. Współpracuje z najbardziej popularnymi w Polsce 
systemami bankowości elektronicznej. Wszystkie te udogodnienia sprawiają, że obsługa 
każdej płatności staje się prosta i przyjemna. 

Możliwości programu: 

1. Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy programami Sage, a systemem 
bankowości elektronicznej - transfer przelewów do kontrahentów oraz 
zobowiązań wynikających z list płac do systemu bankowości elektronicznej danego 
banku, a następnie pobieranie i wczytywanie wyciągów bankowych do programu 
Symfonia lub Forte, z możliwością automatycznego rozliczania rozrachunków. 
Dodatkowo możliwość wykonywania przelewów definiowanych niezależnie od danych 
zawartych w Systemie Symfonia i Forte. 

2. Obsługa wszystkich płatności w jednym miejscu - na podstawie danych 
pochodzących z poszczególnych działów firmy tworzone są automatycznie zlecenia 
dla banków. Następnie, po zatwierdzeniu przez operatora, przekazywane są do 
systemu bankowego. 

3. Możliwość wykonywania przelewów zbiorczych - z opcją grupowania ich wg 
kontrahenta czy terminu płatności. 

4. Kontrola nad płynnością finansową firmy - bieżąca informacja o stanie 
wszystkich należności i zobowiązań pozwala zapobiegać ewentualnym zatorom 
finansowym. 

5. Podział na wersję Standard i Professional - pozwala na lepsze dopasowanie do 
wymagań klientów. 

Najnowsza wersja programu Nasz Bank 2013 została uzupełniona o wiele funkcjonalności 
zwiększających zarówno możliwości programu, jak i komfort pracy. Poprawiono też zgłaszane 
przez Użytkowników błędy. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 

1.  Znaczne zwiększenie możliwości kontroli nad wypływem środków finansowych firmy 
poprzez wprowadzenie modułu windykacji 

3.  Współpraca z najnowszymi wersjami Systemu Symfonia Finanse i Księgowość oraz 
Forte Finanse i Księgowość od wersji 2009 do 2013.1 Systemu Symfonia oraz do 2012 
Systemu Forte.  
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Producentem programu NASZ BANK jest firma MAP solutions. Przygotowanie prezentowanej 
wersji było możliwe głównie dzięki aktywnej współpracy użytkowników, którzy zgłaszając 
zarówno błędy jak i propozycje rozwoju pomogły programistom MAP solutions uczynić 
produkt lepszym i bardziej dopasowanym do potrzeb..  

Za pomoc dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!  
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Instalacja 

Do poprawnej pracy programu Nasz Bank konieczne jest dokonanie instalacji programu oraz 
platformy bazodanowej MSSQLSerwer. 

Instalacja bazy MS SQL Server 

Aby zainstalować aplikację, należy w pierwszej kolejności ustalić platformę bazodanową, 
użytą do przechowywania danych programu Nasz Bank. Możliwe jest wykorzystanie 
istniejącej instalacji oprogramowania MSSQLSerwer, w wersji nie niższej niż 2000 (jeśli 
posiadana licencja na to pozwala) lub skorzystanie z dostarczonego na płycie instalacyjnej 
oprogramowania: MSSQLSerwer 2005 w wersji Express Edition. W przypadku wykorzystania 
istniejącej instancji, należy zapewnić sobie do niej dostęp, w szczególności znając nazwę i 
hasło użytkownika uprawnionego do założenia nowej bazy. W przeciwnym wypadku, należy 
zapewnić sobie dostęp, z uprawnieniami administratora, do komputera, na którym będzie 
instalowany serwer bazodanowy, uruchomić plik instalacyjny z płyty, a następnie postępować 
zgodnie z zaleceniami instalatora. W przypadku problemów, należy skontaktować się z 
administratorem sieci.  

Instalacja programu Nasz Bank 

Aby zainstalować program należy uruchomić plik instalatora Setup.exe, który jest dostępny 
na płycie instalacyjnej. Cały proces instalacji, wraz z potrzebnymi hasłami, jest opisany 
szczegółowo w pliku pomocy Install.chm, dostępnym również na płycie instalacyjnej. 
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Konfiguracja bazy danych 

Utworzenie nowej bazy danych 

Aby praca z programem była możliwa, koniecznie jest utworzenie nowej bazy danych i 
dołączenie jej na wszystkich stanowiskach użytkowników. Ponieważ sytuacja, w której 
wymagane jest dołączenie istniejącej bazy danych występuje znacznie częściej (każde nowe 
stanowisko użytkownika, reinstalacja systemu, zmiana nazwy komputera, instalacja lokalna 
programu Nasz Bank) program po stwierdzeniu braku dołączonej bazy danych automatycznie 
otwiera okno dołączania. 

 

 

 

Jeśli jest to pierwsze uruchomienie i baza danych nie została dotychczas utworzona, należy w 
otwartym oknie  wybrać z paska narzędziowego przycisk Nowa i w kolejnym oknie 
zdefiniować wszystkie wymagane parametry:  

• Nazwa serwera - nazwa lub IP serwera baz danych - opis szczegółów rozwinie się 
po ustawieniu myszki na przycisku z prawej strony pola.  

• Użytkownik - nazwa użytkownika posiadającego uprawnienia instalacji nowych baz 
danych.  

• Hasło - hasło wprowadzonego użytkownika.  
• Baza danych - nazwa nowej bazy - po wstawieniu kursora w pole zostaną pobrane 

wszystkie dostępne na serwerze bazy programu Nasz Bank - informacja ta służy 
jedynie weryfikacji zawartości serwera i nie należy wybierać nazwy z 
rozwijanej listy.  

• Nazwa firmy - pełna nazwa firmy - będzie ona później wykorzystywana do 
opisywania przelewów oraz w procesie licencjonowania.  

• NIP firmy - wprowadzenie tej informacji na tym etapie jest opcjonalne - jednakże 
będzie ona konieczna w procesie licencjonowania.  
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Po wybraniu przycisku Utwórz program poinformuje o utworzeniu nowej bazy danych oraz 
poda parametry dostępu. Dołączenie bazy danych nastąpi automatycznie. 

 

 

 

Po utworzeniu nowej bazy należy wybrać przycisk Otwórz z paska narzędziowego lub 
wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+2. Otworzy sie okno logowania. 

Dołączenie istniejącej bazy danych 

Aby dołączyć istniejącą bazę danych należy wybrać przycisk Dołącz z paska narzędziowego 
lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+5. 

Dołączenie bazy wymaga podania następujących parametrów:  

• Nazwa serwera - nazwa lub IP serwera baz danych - opis szczegółów rozwinie się 
po ustawieniu myszki na przycisku z prawej strony pola.  

• Użytkownik - nazwa użytkownika posiadającego uprawnienia do podłączanej bazy 
danych.  

• Hasło - hasło wprowadzonego użytkownika.  
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• Baza danych - po przejściu do pola, zostaną pobrane wszystkie dostępne na 
serwerze bazy programu Nasz Bank - należy wybrać jedną z istniejących na liście 
pozycji. W przypadku gdy lista jest pusta, należy sprawdzić ustawienia połączenia z 
serwerem (jeśli na serwerze nie ma żadnej bazy, należy wybrać opcję Utwórz firmę)  

 

  

Odłączenie bazy danych 

Odłączanie bazy polega na usunięciu nazwy wybranej bazy z listy aktywnych obsługiwanych 
baz. Dane pozostają bezpiecznie zapisane w jej pliku na dysku (za wyjątkiem sytuacji, gdy 
zostanie wybrana opcja Usuń z dysku). W dowolnym momencie pracy, w zależności potrzeb, 
można bazę ponownie dołączyć. Czynność ta jest przydatna wówczas, gdy zbyt długa lista 
obsługiwanych baz utrudnia pracę.  
Aby odłączyć bazę danych należy z paska narzędziowego wybrać Odłącz lub skorzystać ze 
skrótu klawiaturowego Ctrl+6. W otwartym oknie z listy wybrać właściwą bazę i nacisnąć 
przycisk Odłącz. 

 

 

 

Zaznaczenie opcji ‘Usuń z dysku’ spowoduje fizyczne usunięcie wskazanej bazy z serwera – 
jest to operacja nieodwracalna. 

Utworzenie kopii bazy danych 
Zapewnienie bezpieczeństwa danych wymaga regularnego tworzenia kopii bazy danych. W 
większości przypadków zadanie to jest realizowane przez administratora serwera. W 
programie istnieje możliwość ręcznego wykonania kopii bezpieczeństwa przez użytkownika. 
W tym celu z paska narzędziowego należy wybrać przycisk Kopia (Ctrl+3). 
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W otwartym oknie należy wskazać bazę danych i wybrać przycisk Wykonaj. 

 

W kolejnym oknie należy wprowadzić nazwę serwera, login użytkownika i jego hasło. 

 

 

 

Po zakończeniu procesu kopiowania bazy, zostanie wyświetlona informacja, czy operacja sie 
powiodła.  

UWAGA!  
Wykonanie kopii będzie możliwe tylko w przypadku wcześniejszego 
zdefiniowania na serwerze wirtualnego urządzenia typu Backup. Jeśli nie zostało 
to zrobione, należy skontaktować się z administratorem! 

Odtworzenie kopii bazy danych 

W przypadku uszkodzenia bazy danych, istnieje możliwość odtworzenia bazy z kopii 
bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych jest zapewnione jedynie w sytuacji, gdy 
kopie były tworzone regularnie. Aby odtworzyć dane z kopii, należy wybrać przycisk 
Odtwórz (Ctrl+4). 

W otwartym oknie należy wskazać bazę danych i nacisnąć przycisk Wykonaj. 
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W kolejnym oknie należy wprowadzić nazwę serwera, login użytkownika i jego hasło. 

 

 

Po wybraniu przycisku Wykonaj pojawi się okno wyboru dostępnych kopii. 

 

 

 

Wpisy ułożone są w kolejności chronologicznej. Domyślnie podpowiada się wpis kopii, 
wykonanej jako ostatnia. Operacja odtwarzania zostanie wykonana po zatwierdzeniu 
przyciskiem Wykonaj. Użytkownik zostanie poinformowany o poprawności przebiegu 
operacji. 
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Aktywacja 

Po zainstalowaniu, normalna praca z programem jest możliwa tylko przez ograniczony okres 
czasu. System podczas otwierania bazy sygnalizuje, ile czasu pozostało do momentu 
konieczności jego aktywacji. W celu zapewnienia pełnych, nieograniczonych czasowo 
możliwości wykorzystywania modułu, należy przeprowadzić proces rejestracji a następnie 
aktywacji. Szczegółowe informacje o procesie rejestracji danych firmy oraz aktualna 
procedura przeprowadzania ich aktywacji są zawarte w pliku Aktywacja.rtf 

Dane firmy 

W momencie tworzenia nowej firmy użytkownik jest proszony o podanie NIP-u firmy . 
Wprowadzone dane będą dostępne w oknie ustawień w zakładce Dane firmy. Na ich 
podstawie generowany jest kod firmy, będący podstawą do wygenerowania kodu aktywacji, 
a co za tym idzie możliwości pełnej aktywacji firmy.  

Zmiana NIP-u firmy z okna ustawień nie jest możliwa. Taką operację można wykonać z menu 
Aktywacja - Informacje o aktywacji.  

 

Uwaga!  
Zmiana NIP po wysłaniu do MAP solutions sp. z o. o prośby o aktywację zmieni 
kod, a w konsekwencji otrzymany kod aktywacji nie zadziała. 

Rodzaje aktywacji 

Program, zależnie od wprowadzonego klucza, umożliwia następujące rodzaje aktywacji:  

1. DEMO – w przypadku pozostawienia pustego klucza aktywacji program działa w 
wersji demo. Dane posiadają ograniczenie czasowe do 60 dni i nie pozwalają na 
wygenerowanie karty zgłoszeniowej, a przez to na dokonanie pełnej aktywacji. 
Możliwa jest zmiana licencji na pełną poprzez wprowadzenie otrzymanego numeru 
seryjnego, w oknie zmiany licencji. 

2. Wstępna – po wprowadzeniu odpowiedniego numeru seryjnego programu program 
działa w wersji wstępnej i nie jest powiązana z danymi firmy. Aktywacja taka 
umożliwia pracę na pełnej wersji programu (w zależności od wykupionej licencji), ale 
nakłada ograniczenie czasowe na 60 dni od daty utworzenia bazy. W tym okresie 
dane powinny zostać aktywowane. Aby to zrobić należy wygenerować i wysłać kartę 
rejestracyjną do MAP solutions sp. z o. o. 
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3. Pełna – po wprowadzeniu klucza aktywacyjnego, otrzymanego po wysłaniu karty 
zgłoszeniowej, program umożliwia pracę w pełnej wersji programu (w zależności od 
wykupionej licencji) bez ograniczenia czasowego. 

4. Wielofirmowa - jest stosowana do aktywacji programów sprzedawanych w 
wersjach bez limitu firm. Ten rodzaj licencjonowania i aktywacji programów 
przeznaczony jest dla Biur Rachunkowych, oraz firm prowadzących księgowość wielu 
firm (np. firm zależnych). Aktywacja programów z licencją wielofirmową eliminuje 
konieczność niezależnego aktywowania każdej firmy założonej w programie. 

 

Informacja o aktywacji 

W menu Aktywacja pozycja Informacje o aktywacji otworzy okno z informacja o 
rodzaju aktywacji oraz danych firmy. Z tego poziomu można przejść do kolejnych operacji: 

•  Zmiana licencji  

•  Zmiana danych firmy  

•  Zgłoszenie danych firmy  

•  Aktywacja danych firmy 
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Zmiana licencji 

Operacja zmiany licencji jest możliwa poprzez wybranie przycisku Zmiana licencji 
dostępnego w oknie informacji o aktywacji lub poprzez menu Aktywacja znajdującego się 
na pasku menu okna głównego w podmenu Zmiana licencji. Po otwarciu okna należy 
wprowadzić nowe dane klucza otrzymane od dystrybutora lub firmy MAP Solutions 

Licencja programu Nasz Bank jest zróżnicowana w zależności od programów z którymi 
współpracuje. Część funkcjonalności nie jest dostępna w wersji Standard a jedynie w wersji 
Professional. Podział licencji wygląda następująco: 

Dla wersji Standard: 

•  współpraca z SYMFONIA Kadry i Płace Premium / Kadry i Płace Forte  
•  współpraca z SYMFONIA Finanse i Księgowość  
•  współpraca z SYMFONIA Kadry i Płace Premium / Kadry i Płace Forte oraz SYMFONIA 
Finanse i Księgowość  

Dla wersji Professional: 

•  współpraca z SYMFONIA Kadry i Płace Premium / Kadry i Płace Forte  
•  współpraca z SYMFONIA Finanse i Księgowość / Finanse i Księgowość Forte  
•  współpraca z SYMFONIA Kadry i Płace Premium / Kadry i Płace Forte oraz SYMFONIA 
Finanse i Księgowość / Finanse i Księgowość Forte 
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Jeśli dane były aktywowane w wersji pełnej otrzymają aktywację właściwą dla danego 
klucza.  

Uwaga!  
Zmiana licencji wiąże się z koniecznością ponownej aktywacji bazy danych!! 

Zmiana danych firmy 

NIP firmy jest podawany w momencie tworzenia firmy. W przypadku konieczności jego 
zmiany, należy skorzystać z okna Zmiana danych firmy, dostępnego z poziomu informacji 
o aktywacji lub poprzez menu Aktywacja znajdującego się na pasku menu okna głównego i 
podmenu Zmiana danych firmy. Po otwarciu okna należy wprowadzić nowe dane i 
zatwierdzić.  

 

 

Jeśli dane były aktywowane w wersji pełnej otrzymają aktywację właściwą dla danego 
klucza.  

Uwaga!  
Ponieważ aktywacja opiera się na tych danych, ich zmiana powoduje konieczność 
ponownej aktywacji bazy danych !!! 
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Zgłoszenie danych firmy 

W celu usunięcia ograniczenia czasowego związanego z aktywacją wstępną programu, 
konieczne jest wprowadzenie pełnego klucza aktywacji. Aby otrzymać klucz aktywacji należy 
wysłać wypełnioną kartę rejestracyjną do dystrybutora lub firmy MAP solutions Sp. z o.o. 
Wygenerowanie jej możliwe jest z poziomu okna informacji o aktywacji (przycisk Zgłoszenie 
danych firmy) lub z menu Aktywacja znajdującego się na pasku menu okna głównego i 
podmenu Zgłoszenie danych firmy. Po otwarciu okna należy kartę wydrukować i wysłać 
mailem lub faxem do firmy MAP solutions Sp. z o.o. lub dystrybutora.  

Aktywacja danych 

Po wysłaniu karty rejestracyjnej otrzymamy klucz aktywujący bazę danych. Po wprowadzeniu 
klucza aktywacyjnego zostaną zniesione ograniczenia czasowe oraz uzyskamy dostęp do 
pełnej funkcjonalności zgodnej z zakupioną licencją. Dostęp do opcji aktywacji danych formy 
jest możliwy a okna informacji o aktywacji (przycisk Aktywacja danych firmy) lub z menu 
Aktywacja znajdującego się na pasku menu okna głównego i podmenu Aktywacja 
danych firmy.  

 

 

 

Uwaga!  
Aktywacja danych w wersji DEMO nie jest możliwa! 
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Aktywacja wielofirmowa 

Aktywacja wielofirmowa umożliwia pracę z wieloma instancjami programu Nasz Bank. Od 
wersji 2010k aktywacja nie opiera się na kluczu sprzętowym a na kolekcji baz. W kolekcji 
jedna baza pełni rolę bazy głównej, pozostałe są do niej podłączone i czerpią informacje o 
aktywacji ze wskazanej bazy głównej. Zmiana licencji w bazie głównej (np. rozbudowa o 
współpracę z kolejnych systemem, albo przejście z wersji Standard na Professional), 
powoduje zmianę licencji we wszystkich powiązanych bazach, które pierwotnie miały wpisany 
ten sam numer seryjny programu i były połączone z bazą główną. Jeśli istnieje konieczność 
dołączenia kolejnej bazy do kolekcji już po wpisaniu nowego numeru seryjnego, należy 
najpierw wprowadzić w niej nową licencję (Informacje o aktywacji -> Zmiana licencji) 
a następnie podłączyć ją do bazy głównej.  

W celu aktywacji wielofirmowej należy w pierwszej kolejności aktywować bazę główną. 
Aktywacja odbywa się tak samo jak w przypadku aktywacji standardowej. 

Kolejnym krokiem jest przypisanie do bazy głównej bazy podrzędnej. W tym celu należy 
zalogować się do bazy podrzędnej, a następnie w górnym menu aplikacji należy wybrać 
Aktywacja -> Aktywacja danych firmy -> Przypisanie do bazy głównej 

 

W otwartym oknie należy wpisać dane dostępowe do serwera na którym została 
umieszczona baza danych, a następnie wybrać bazę główną, która to została wcześniej 
aktywowana. 

 

Dołączenie nastąpi po naciśnięciu przycisku Dołącz 

Te same opcje dostępne są po wciśnięciu przycisku Aktywacja danych firmy na 
formularzu Informacje o aktywacji 
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Konfiguracja i przygotowanie 
programu do pracy 

Do poprawnej pracy programu konieczne jest zdefiniowanie parametrów pracy - minimum to 
definicja używanych systemów bankowych, parametry współpracy z FK (jeśli program ma 
współpracować z systemem Finansowo Księgowym), ścieżki plików wymiany danych, 
operacje, szablony księgowania (jeśli program ma współpracować z systemem Finansowo 
Księgowym) 

Okno Ustawień umożliwia ustawienie parametrów pracy. Po lewej stornie znajduje się 
panel zakładek, umożliwiających nawigację, zawartość prawej strony zmienia się w 
zależności od wybranej opcji. Parametry definiowane z tego okna to: 

• Użytkownicy 
• Integracja 
• Systemy bankowe 
• Konta bankowe firmy 
• Dane firmy 
• Szablony księgowań 
• Operacje 
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Użytkownicy 

Po kliknięciu opcji Użytkownicy w lewym panelu nawigacyjnym z prawej strony pojawi się 
lista zdefiniowanych kont użytkowników. Dodatkowo znajda się tam przyciski umożliwiające 
administrację:  

1.      Dodaj – otwiera okno dodawania nowego użytkownika 

2.      Usuń – usuwa zdefiniowanego użytkownika. 

3.      Szczegóły – otwiera okno edycji danych użytkownika, praw dostępu oraz hasła. 

3.      Polityka haseł - otwiera okno parametrów polityki haseł. 

 

 

 

Dodawanie i edycja danych użytkownika możliwa jest w oknie zawierającym pola danych 
oraz przyciski, pozwalające na zapis danych, powrót do listy, edycję uprawnień oraz zmianę 
hasła. 
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Edycja danych jest dostępna po wybraniu przycisku Edytuj. 

Wybranie przycisku Uprawnienia otwiera panel definiowania uprawnień, ze strukturą 
uprawnień zdefiniowaną w postaci drzewa. 

 

 



Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 24 

 

W celu uruchomienia trybu programu w tryb akceptacji należy przyznać uprawnienie do 
modyfikacji parametrów programu 

Zaznaczenie pola wyboru oznacza przyznanie użytkownikowi danego prawa. Zmiany należy 
zatwierdzić przyciskiem Zapisz, w przeciwnym przypadku nie będą one zachowane. Przycisk 
Powrót powoduje powrót do panelu szczegółów użytkownika. 

 

Przycisk Hasło umożliwia zdefiniowanie hasła użytkownika lub jego zmianę.  

 

Użytkownik posiadający uprawnienie "Administracja użytkownikami" może zmieniać dane 
oraz hasło zarówno sobie jak i dowolnemu użytkownikowi.  

 Po utworzeniu nowej bazy danych, automatycznie tworzony jest nowy użytkownik, o 
parametrach: 

• Login: Admin  
• Hasło: admin  

Posiada on pełne uprawnienia, na jego koncie można zdefiniować pozostałe konta 
użytkowników. 

 

Polityka haseł 
Okno umożliwia indywidualne dostosowanie polityki bezpieczeństwa haseł dla użytkowników 
programu do specyfiki wymogów zabezpieczeń stosowanych w firmie. Wybranie pozycji z 
listy w górnej części okna uwidacznia poszczególne opcje konfiguracji haseł (w dolnej części 
okna). 

Długość hasła 

Wybranie z listy pozycji Długość hasła umożliwia zdefiniowanie minimalnego i maksymalnej 
długości hasła. 

 
Minimalna długość hasła - w polu należy podać najmniejszą liczbę znaków, jaką musi 
zawierać dla wszystkich użytkowników. Domyślnie: 3. 

Maksymalna długość hasła - w polu należy podać maksymalną liczbę znaków, jaką może 
zawierać dla wszystkich użytkowników. Domyślnie: 40. 
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Poziom złożoności hasła 

Wybranie z listy pozycji Poziom złożoności hasła umożliwia określenie stopnia 
skomplikowania hasła.  

Wymagania dotyczące złożoności są automatycznie wymuszane przy zmianach lub 
definiowaniu nowych haseł. 

Hasło musi zawierać znaki należące do wybranych (poprzez zaznaczenie pól wyboru) 
następujących kategorii:. 

Wymagaj liter - hasło musi zawierać przynajmniej jedną literę od A do Z. 

Wymagaj cyfr - hasło musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę od 0 do 9. 

Wymagaj znaków specjalnych - hasło musi zawierać przynajmniej jeden znak spoza grupy 
znaków alfanumerycznych np. "#", "$", "%". 

Wymagaj wielkich i małych liter - hasło musi zawierać przynajmniej jedną literę wielką oraz 
małą. 
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Maksymalny wiek hasła. 

Wybranie z listy pozycji Maksymalny wiek hasła umożliwia zdefiniowanie okresu do 
jakiego będzie istniało hasło. 

Maksymalny wiek hasła w dniach - w polu należy podać górny przedział czasu (w dniach), do 
którego można używać hasła zanim System będzie wymuszał jego zmianę. Domyślnie: 30. 
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Ostatnio używane hasła. 

Wybranie z listy pozycji Ostatnio używane hasła umożliwia określenie ilości zabronionych 
ostatnio używanych haseł zapisanych w historii haseł systemu. 

Ilość zabronionych ostatnio używanych haseł - w polu należy podać liczbę unikalnych nowych 
haseł, które muszą być porównane z użytkownikami systemu, zanim będzie można ponownie 
użyć starych haseł. Domyślnie: 3. 

Opcja ta umożliwia administratorom systemu na znaczne podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa polityki zabezpieczeń dzięki temu, że stare hasła nie będą w ciągłym użyciu. 

 

Ostrzeżenie o zbliżającym się terminie utraty ważności hasła. 

Wybranie z listy pozycji Ostrzeżenie o zbliżającym się terminie utraty ważności hasła 
umożliwia określenie ilości dni brakujących do terminu utraty ważności hasła, w których 
zacznie się pojawiać ostrzeżenie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia hasła. 

Okres czasu w dniach od którego będzie pojawiać się ostrzeżenie - w polu należy podać 
liczbę dni. domyślnie: 14 
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Przyciski poleceń 

Zastosuj - wybranie przycisku powoduje zapisanie wprowadzonych zmian. 

Anuluj - anuluje wprowadzanie zmian. 

Przywróć domyślnie - przywraca domyślną wartość dla wszystkich dostępnych opcji. 

Logowanie 

Okno logowania otwiera się automatycznie w momencie startu programu. Można je wywołać 
również poprzez wybranie przycisku Otwórz z paska narzędziowego lub wciskając 
kombinację klawiszy Ctrl+2 

 

W oknie logowania możliwa jest identyfikacja użytkownika oraz wybór właściwej bazy danych 
programu. 

 

Nazwę użytkownika (login) oraz hasło należy pobrać od administratora systemu. Jeśli na 
liście Baza danych nie znajduje się baza z którą chcemy pracować, należy użyć opcji 
dołączania bazy lub tworzenia nowej bazy danych. Po wypełnieniu danych należy wybrać 
przycisk Zaloguj. Przycisk Anuluj powoduje przerwanie procesu logowania. 

Okno logowania można również wywołać poprzez podwójne kliknięcie na panelu statusu. 
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Integracja 

Moduł umożliwia definicję parametrów współpracy z innymi systemami: 

System Symfonia® Finanse i Księgowość lub Symfonia® Finanse i Księgowość Forte 

Płacowy moduł Symfonii 

Zewnętrzne źródła przelewów 

  

W celu wyboru roku obrachunkowego w Symfonii FK, należy wcisnąć kombinację klawiszy 
Ctrl-D i wprowadzić datę z wybranego roku. 

Uwaga!  
Po wykonaniu uaktualnienia Naszego Banku do wersji 2009 należy ponownie 
ustawić parametry połączenia z systemami Symfonia 

 

System Symfonia FK lub Forte FKF 

Okno umożliwia konfigurację połączenia z bazą programu Finanse i Księgowość. Aby 
dokonać zmian konieczne jest wybranie przycisku EDYTUJ. 
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Aby zdefiniować parametry, w pierwszej kolejności należy wybrać wersję programu FK 
(Premium/Forte). Następnie po wciśnięciu przycisku Definiuj, należy ustawić parametry 
połączenia. 

•  System Symfonia   

W otwartym oknie  

 

należy wprowadzić (lub wybrać korzystając z przycisku) ścieżkę do pliku Firma.fk, właściwej 
bazy danych programu Symfonia FK. W ramce Autoryzacja FK Btrieve należy wprowadzić 
poprawne dane użytkownika i hasło, właściwe dla wskazanej bazy. Aby zapamiętać 
ustawienia, zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Jeśli wszystkie dane były 
właściwe, wersje bazy danych i obiektu integracji zgodne, pojawi się komunikat                          
o prawidłowym rozpoznaniu danych, a okno zostanie zamknięte. W celu zachowania 
ustawień, konieczne jest całościowe zatwierdzenie zmian w zakładce Integracja przyciskiem 
Zapisz.  

•  System Zarządzania Forte  

W otwartym oknie 
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należy wprowadzić dane serwera SQL na którym znajduje się baza danych Systemu 
Zarządzania Forte, właściwe dane użytkownika i hasło dostępu do serwera SQL oraz dane 
użytkownika i hasło do Systemu Zarządzania Forte. W przypadku nieznajomości tych 
parametrów należy zwrócić się do administratora serwera. Wprowadzone parametry należy 
zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Jeśli wszystkie dane były właściwe, wersje bazy danych i 
obiektu integracji zgodne, pojawi się komunikat o prawidłowym rozpoznaniu danych, a okno 
zostanie zamknięte. W celu zachowania ustawień, konieczne jest całościowe zatwierdzenie 
zmian w zakładce Integracja przyciskiem Zapisz. 

Płacowy moduł Symfonii 

Okno umożliwia zdefiniowanie folderu wymiany danych z modułami płacowymi Symfonii. 
Wymiana odbywa się przy pomocy plików tekstowych, zapisanych w wewnętrznym formacie 
programu.  

 

 

 

 

Aby wskazać folder, należy wybrać przycisk Edytuj (przejście do trybu edycji), a następnie 
przy użyciu przycisku wskazać właściwy folder. Operację należy potwierdzić przyciskiem 
Zapisz. 
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Zewnętrzne źródła przelewów 

Opcja dostępna tylko w wersji Professional. Umożliwia pobieranie danych pozycji przelewów 
z innych systemów (np. inne programy płacowe lub finansowo-księgowe). Panel umożliwia 
zdefiniowanie folderu wymiany, która odbywa się w wewnętrznym formacie programu. 

 

Aby wskazać folder, należy wybrać przycisk Edytuj (przejście do trybu edycji), a następnie 
przy użyciu przycisku wskazać właściwy folder. Operację należy potwierdzić przyciskiem 
Zapisz. 

 

Systemy bankowe 

Pod pojęciem System Bankowy należy rozumieć oprogramowanie, umożliwiające 
komunikację z bankiem. Bank jest podmiotem udostępniającym oprogramowanie, 
serwisującym je oraz zapewniającym szkolenie i wsparcie w trakcie eksploatacji.  

UWAGA!  
Ze względu na ciągłe zmiany wprowadzane przez banki, w oprogramowaniu 
mogą pojawić się trudności w zapewnieniu współpracy między programami – w 
takim wypadku należy zgłosić to do Firmy MAP Solutions, w celu uzyskania 
pomocy lub niezbędnej aktualizacji programu. 

Modułu definiowania systemów bankowych jest dostępny po kliknięciu na formularzu 
ustawień sekcji Systemy bankowe.  

 

W panelu listy systemów bankowych znajdują się przyciski umożliwiające usunięcie 
wybranego systemu, dodanie nowego lub edycję danych już istniejącego (Szczegóły). 

Definiowanie i edycja systemu bankowego odbywa się w panelu szczegółów, który otwiera 
się po dwukrotnym kliknięciu na liście oraz po wybraniu przycisku Dodaj lub Szczegóły. 
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Aby rozpocząć wprowadzanie zmian należy wybrać przycisk Edytuj. Nazwa systemu jest 
dowolna - rozpoznawalna dla użytkownika. 

Zaznaczenie opcji MassCollect umożliwia automatyczne rozksięgowanie pozycji wyciągów 
bankowych, na konta analityczne z podpiętymi słownikami. Sposób wykorzystania tej opcji 
opisany jest w szablonach księgowań.  

Zaznaczenie opcji Konwertuj do dużych liter powoduje zamianę treści przelewów na duże 
litery.  
 
Wybranie odpowiedniej strony kodowej ma wpływ na generowanie plików przelewów z 
kodowaniem polskich znaków we wskazanym formacie (nie dotyczy formatu Multicash 852).  

W opisie pozycji można zdefiniować sposób budowania opisu pozycji w dokumencie FK. Do 
wyboru są elementy, z których system zbuduje opis. W każdym polu można wybrać 
szczegóły przelewu lub dane kontrahenta, bądź pozostawić puste - system zbuduje opis z 
połączenia obu elementów.  

Konstrukcja numeru bankowego zawiera tekst, który znajdzie się w numerze dokumentu. 
Oprócz tekstu wpisanego można użyć makr: 

#N - numer wyciągu 

#D - data wyciągu 
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W polu System bankowy należy wybrać z listy właściwy, obsługiwany przez bank 
użytkownika system. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż w wielu przypadkach 
znalezienie właściwego systemu okaże się niemożliwe - należy wtedy spróbować połączyć 
dwa różne formaty (inny dla przelewów, inny dla wyciągów). Mechanizm taki zostanie 
udostępniony po wybraniu formatu Format użytkownika. Pojawi się wtedy dodatkowy 
przycisk (obok listy wyboru systemów)  

 

 

 
Jego wybranie otwiera okno definiowania formatów.  
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Górna lista zawiera dozwolone formaty zapisu przelewów, niższa dopuszczalne formaty 
wczytywania wyciągów. Dodatkowo możliwe jest wybranie z listy Formatu użytkownika i 
ręczne zdefiniowanie pól zawartych w otrzymanym z banku pliku tekstowym. Format 
użytkownika dotyczy jedynie wczytywania wyciągów - nie można zdefiniować własnego 
formatu pliku przelewów. Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność pól i separator oraz 
sprawdzić, czy pierwsza linia nie zawiera nagłówków kolumn. Dodatkowo można wskazać 
ciąg znaków występujący we wskazanej kolumnie w pliku wyciągu bankowego, dla takich 
wierszy zostanie zmieniony znak kwoty przelewu, co skutkuje zmianą stron w księgowaniu 
wyciągu.  

W przypadku braku systemu bankowego na liście lub trudności z wyborem, 
należy zgłosić się do firmy MAP Solutions w celu uzyskania pomocy lub 
aktualizacji oprogramowania.  

Pole Katalog zapisu przelewów definiuje folder wymiany danych, pozycji przelewów 
definiowanych w programie.  

Ramka Opcje wyciągów służy do określenia lokalizacji i sposobu pobierania przez program 
danych wyciągów, eksportowanych z systemu bankowego. Możliwe są dwie opcje: 

•  Zdefiniowany na stałe plik wyciągów – oznacza, że program będzie korzystał ze stałej 
definicji pliku, pobieranej z pola Zdefiniowany plik wyciągów  
• Wskazywany podczas wczytywania plik wyciągów – oznacza, że podczas każdej operacji 
importu wyciągów, użytkownik będzie pytany o plik, przy czym jako domyślny katalog będzie 
wykorzystana ścieżka z pola Domyślny katalog wyciągów.  

Opcja Domyślnie zatwierdź przelewy pozwala na zaoszczędzenie czasu w sytuacji, gdy 
zarówno definiowanie przelewów jak i ich zatwierdzanie należy do obowiązków jednej osoby i 
powinno być wykonywane automatycznie. Od wersji 5.03 możliwe jest wybranie sposobu 
sortowania, zarówno przelewów jak i wyciągów - jest to funkcjonalność ułatwiająca 
utrzymanie porządku w dużej ilości pozycji. 

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, należy dokonać zapisu przyciskiem 
ZAPISZ.  

Konta bankowe firmy 

Do prawidłowego wykonywania przelewów oraz właściwego wczytywania wyciągów 
konieczne jest zdefiniowanie firmowych kont bankowych. Umożliwia nam to funkcjonalność 
dostępna po wybraniu zakładki Konta bankowe firmy, z lewego panelu nawigacyjnego.  
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W otwartym panelu listy dostępne są przyciski, przy użyciu których można dodawać, usuwać 
lub edytować istniejące rachunki. Za pomocą przycisku Domyślny można wybrać domyślny 
rachunek bankowy, który będzie się pokazywał przy definiowaniu przelewu (zarówno przy 
przelewach zbiorczych jak i wystawianych ręcznie).  

 

 
Przycisk Dodaj – otwiera panel szczegółów konta bankowego w trybie dodawania 

 

 
Ze znajdujących się tu pól konieczne jest wypełnienie: 

•  Symbol – unikalna nazwa rachunku System bankowy – wybrany z listy system bankowy, w 
przypadku gdy lista jest pusta należy anulować operację, zdefiniować systemy bankowe i 
rozpocząć od nowa.  

•  Konto – automatycznie pobrane z programu finansowo-księgowego.  

•  Bank – j.w.  

• Tekstowy odpowiednik konta – w większości przypadków jest to numer rachunku – 
sporadycznie zdefiniowana w systemie bankowym nazwa identyfikująca rachunek na 
wyciągu.  

•  Kraj – kraj banku.  

•  Miasto – miasto banku.  
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•  Ulica – ulica banku.  

• SWIFT – numer SWIFT banku – jest to informacja wymagana tylko w przypadku 
przelewów zagranicznych w wybranych bankach.  

•  Konto FK – konto rachunku prowadzonego w programie finansowo-księgowym.  

Zaznaczenie przy koncie opcji Nowa transakcja spowoduje, że o ile będzie to możliwe dla 
zapisu zostanie założona nowa transakcja. 

Pole Dni jest używane do wyliczenia terminu płatności. Termin płatności jest liczony według 
następującej zależności: Termin = data dok + Dni. 

Dokument FK – seria dokumentu w programie finansowo-księgowym właściwa dla danego 
rachunku. W przypadku gdy lista jest pusta, należy sprawdzić poprawność konfiguracji 
integracji. 

Po upewnieniu się, że wszystkie dane zostały prawidłowo wypełnione, należy zapisać dane 
rachunki za pomocą przycisku Zapisz. 

Przycisk Usuń – usuwa wskazane na liście konto bankowe. 

Przycisk Szczegóły – otwiera panel szczegółów konta bankowego w trybie edycji. 

 

Ze znajdujących się tu pól konieczne jest wypełnienie takiego samego zestawu pól jak przy 
definiowaniu nowego rachunku bankowego. 

Przycisk  Synchronizacja – sprawdza istniejące w programie finansowo-księgowym 
rachunki i jeśli znajdzie rachunek zdefiniowany w systemie FK, a niezdefiniowany w 
programie Nasz Bank dodaje je.  
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Po otwarciu panelu szczegółów powrót do listy umożliwia przycisk Lista. 

Dane firmy 

Dane firmy konieczne są do prawidłowego definiowania przelewów bankowych. Dostęp do 
tego panelu możliwy, jest poprzez wybranie zakładki Dane firmy na lewym panelu 
nawigacyjnym okna Ustawień.  
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Aby umożliwić edycję ustawień, należy wybrać przycisk Edytuj. Istnieje możliwość pobrania 
danych firmy z programu finansowo-księgowego, przez wciśnięcie przycisku 
Synchronizacja.  

W oknie tym dokonujemy również ustalenia trybu działania aplikacji. W tym celu określamy 
jeden z dwóch dostępnych trybów: Tryb standardowy programu oraz Tryb oparty na 
dodatkowym oknie akceptacji. 

- Tryb standardowy programu jest to tryb pozwalający na pełną obsługę transakcji, bez 
obostrzeń dotyczących realizacji przelewów (zgodny z poprzednimi wersjami) 

- Tryb oparty na dodatkowym oknie akceptacji umożliwia kadrze zarządzającej 
wprowadzenie pełnej kontroli nad realizowanymi płatnościami. Każda transakcja wymaga 
określonej ilości akceptacji 

Tryb akceptacji wymaga sparametryzowania takich atrybutów jak Wymagana ilość akceptacji 
oraz Znaczniki transakcji. 

Wymagana ilość akceptacji określa wymaganą ilość zatwierdzeń przez osoby 
odpowiedzialne za realizację płatności. System obsługuje jedno lub dwu stopniowy system 
akceptacji 

Znaczniki transakcji określają zbiór znaczników jakimi ocechowane są transakcje pobrane 
z Systemu Zarządzania Finanse i Księgowość, dla których można dokonać akceptacji. Dla 
transakcji oznaczonych innym znacznikiem nie można wykonać przelewu z programu Nasz 
Bank. 

 

Po zakończeniu edycji lub dokonaniu procesu synchronizacji, należy zapisać dane przyciskiem 
Zapisz. 

Uwaga !!! Z tego poziomu nie można zmienić nazwy firmy ani jej numeru NIP. Te dane 
maja wpływ na aktywację firmy, procedura ich zmiany jest opisana w rozdziale Zmiana 
danych firmy. 

 

Uwaga!  
Z tego poziomu nie można zmienić nazwy firmy ani jej numeru NIP. Te dane maja 
wpływ na aktywację firmy, procedura ich zmiany jest opisana w rozdziale Zmiana 
danych firmy. 
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Szablony księgowań 

Aby umożliwić właściwe rozksięgowanie pozycji wyciągów, konieczne jest zdefiniowanie 
szablonów księgowania. Operację można przeprowadzić po wybraniu zakładki Szablony 
księgowań z lewego panelu nawigacyjnego.  

 

W prawym panelu listy dostępne są przyciski, przy użyciu których można dodawać, usuwać 
lub edytować istniejące szablony. 

Przycisk Dodaj – otwiera panel szczegółów szablonu księgowania w trybie dodawania. 
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Znajdują się tu następujące pola: 

•  Nazwa – unikalna nazwa szablonu  

•  Przychody Wn – konto Wn dla przelewów przychodzących  

•  Przychody Ma – konto Ma dla przelewów przychodzących  

•  Rozchody Wn – konto Wn dla przelewów wychodzących  

•  Rozchody Ma – konto Ma dla przelewów wychodzących  

•  Stosuj, gdy konto firmy zaczyna się - filtr numeru konta dla MassCollect  

•  Za R podstaw znaki numeru konta firmy od .. do - początek i koniec ciągu znaków z 
numeru rachunku, traktowany jako numer konta analitycznego (słownik) dla makra R (makra 
opisane poniżej) Od - od którego znaku zacząć, do - na którym skończyć  

•  Konto Wn – równoległe konto księgowania strony Wn – dostępne po zaznaczeniu opcji 
Księgowanie równoległe  

•  Konto Ma – równoległe konto księgowania strony Ma – dostępne po zaznaczeniu opcji 
Księgowanie równoległe  

Księgowania równoległe dotyczą wszystkich kont zdefiniowanych w szablonie księgowań 
(przychodów i rozchodów), dlatego aby zdefiniować księgowania równoległe tylko dla 
jednego kierunku operacji, należy zdefiniować dwa odrębne szablony księgowań (nie 
wypełniając w nich odpowiednio kont dla przychodów lub rozchodów) 
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Dla każdego konta można zdefiniować dodatkowo: 

• pole do zaznaczenia Nowa transakcja - jeśli wprowadzone konto jest kontem 
rozrachunkowym w systemie zostanie utworzona nowa transakcja.  

•  Liczba dni - termin płatności dla tworzonej transakcji. System ustawi termin płatności dla 
tworzonej transakcji na Data dokumentu + Liczba dni.  

Przy wprowadzaniu kont FK można użyć następujących makr: K,P,U,B,T,R. 

• K - oznacza pozycję kontrahenta w Symfonia Finanse i Księgowość np. 201-1-1-K  

• P - oznacza pozycję pracownika w Symfonia Finanse i Księgowość np. 234-1-P  

• U - oznacza pozycję urzędu skarbowego w Symfonia Finanse i Księgowość np. 231-U  

• B - oznacza konto FK przypisane kontu bankowemu firmy np. B  

• T - oznacza konto z transakcji FK np. T201-1-1-K (jeżeli przelew został zdefiniowany na 
podstawie transakcji z FK lub pozycja przelewu posiada definicję konta, to konto będzie 
pobrane z transakcji FK, w przeciwnym wypadku będzie wzięte konto 201-1-1-K (T w koncie 
jest ignorowane))  

• R - oznacza żądanie przypisania fragmentu konta bankowego firmy, na którym została 
wykonana operacja bankowa. Program sprawdza czy cyfry od 3 - 14 zgadzają się z definicją 
w szablonie, co pozwala uniknąć błędu np. w sytuacji, gdy konto nie dotyczy systemu 
MassCollect, pobiera liczbę, której początek i koniec został zdefiniowany jako numer 
kolejnych cyfr w koncie bankowym. Dla przykładu jeśli bank nada firmie następującą 
definicję konta MassCollect 

xxYYYYYYYYYYYzzzzzzzzzzzzz  

jako regułę należy wprowadzić YYYYYYYYYYY zaś wartości 'od' i 'do' wyniosą odpowiednio z 
zakresu 14 i 26 (np. od 15 do 18, jeśli na tych znakach znajduje się numer konta 
analitycznego). 

Uwaga!  
Do wyliczeń nie jest brany prefiks 'PL'! 

Przykładowy wpis może wyglądać np. 201-1-1-R.  

Po wypełnieniu właściwych pól, należy użyć przycisku Zapisz, w celu zapamiętania zmian. 

Przycisk Szczegóły – otwiera panel szczegółów szablonu księgowania w trybie edycji. 

Przycisk Usuń – usuwa zaznaczony szablon. 

Na panelu edycji znajduje się przycisk Frazy będący odnośnikiem do stałych fraz. 
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Operacje 

Aby prawidłowo rozksięgować pozycje wyciągów, dla przelewów wykonywanych z programu 
Nasz Bank, w momencie tworzenia pozycji przelewów konieczne jest ustawienie rodzaju 
operacji będącej podstawą przelewu. Podczas wczytywania wyciągu bankowego system 
rozpoznaje przelewy wykonane z systemu, w konsekwencji zależnie od przypisanej im 
operacji wybiera odpowiedni szablon księgowań. 

Operacje można zdefiniować wybierając zakładkę Operacje, z lewego panelu 
nawigacyjnego.  

 

W panelu listy dostępne są następujące przyciski: 

•  Dodaj – otwiera panel operacji w trybie dodawania  

•  Szczegóły – otwiera panel szczegółów operacji w trybie edycji  

•  Usuń – usuwa zaznaczoną operację.  

•  Domyślny – ustawia zaznaczoną operację jako domyślną.  
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Znajdują się tu następujące pola: 

•  Nazwa - unikalna nazwa operacji 

•  Schemat księgowania - lista dostępnych schematów księgowania - w przypadku gdy lista 
jest pusta należy skorzystać z panelu definiowania szablonów księgowań 

•  Operacja domyślna - opcja właściwa dla najczęściej wybieranej operacji 

Po wypełnieniu właściwych pól operację należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 

Uwaga!  
Jeśli z programu wykonywane są przelewy koniczne jest zdefiniowanie co 
najmniej jednej operacji i oznaczenie jej jako domyślnej. 
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Przygotowanie programu bankowego 

Prawidłowa współpraca programu Nasz Bank z programem bankowym jest możliwa, po 
prawidłowym skonfigurowano programu bankowego. Konfiguracja polega na zdefiniowaniu 
formatów eksportu i importu plików. Sposób konfiguracji zależy od programu bankowego i 
jego wersji. W pewnych przypadkach, współpraca między programami może okazać się 
utrudniona lub niepełna ze względu na specyfikę formatów importowych i eksportowych i ich 
ograniczeń. W rozdziale tym opisany jest sposób konfiguracji wybranych systemów 
bankowych - w przypadku braku opisu używanego systemu, pomoc można uzyskać w banku, 
oferującym dany system. 

Obsługiwane systemy bankowe 

W bieżącej wersji programu możliwa jest współpraca z następującymi systemami bankowymi 

1. Mulitcash – desktopowy system bankowy wykorzystywany przez wiele banków np. 
Fortis Bank, Raiffeisen Bank (jedna z wersji) i wiele innych. Na rynku występuje wiele 
wersji, ze zróżnicowanym interfejsem użytkownika, kodowaniem znaków oraz 
nieznacznie funkcjonalnością 

2. Videotel – lokalnie instalowany system używany przez wiele banków np. KredytBank, 
Bank Śląski i wiele innych.   

 W ramach tego systemu obsługiwany jest również ESOBIG - wykorzystywany przez 
Bank Millenium.  

 Uwaga format konta firmy w takim przypadku ma następującą strukturę xx xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.(konfiguracja programu bankowego)  

3. City Direct – Internetowy moduł bankowości elektronicznej pozwalający na 
zarządzanie swoimi rachunkami klientom Banku Handlowego, AmerBanku i wielu 
innych. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych systemów. 

4. Click – System bankowości elektronicznej banku Credit Lyonnais. 

5. InterBresok – Internetowa wersja znanego programu Bresok wykorzystywanego 
przez BreBank. Wzbogacona o wygodniejszy i bardziej przejrzysty interfejs posiada w 
znacznej mierze zachowaną kompatybilność z wersją DOS’ową. (konfiguracja 
programu bankowego) 

6. Raffesen on-line- Internetowy system umożliwiający obsługę konta w banku 
Raiffeisen. Bazuje na formatach wymiany danych opartych na MT940 (kodowanie 
Latin-2) i pli. (konfiguracja programu bankowego) 

7. Societe Generale - System bankowości elektronicznej banku Societe 
Generale.(konfiguracja programu bankowego) 
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8. BGŻ - System bankowości elektronicznej banku Bank Gospodarki Żywnościowej 
(konfiguracja programu bankowego)  

9. MiniBank - Lokalny system bankowości elektronicznej Banku WBK S.A. (konfiguracja 
programu bankowego)  

10. MultiCash wersja CP852 - Lokalny system bankowości elektronicznej Banku PKO 
BP. System ten wyróżnia się innym niż standardowe kodowaniem znaków CP-852  

11. Mitsubishi Bank - Lokalny system bankowości elektronicznej Banku Mitsubishi  

12. Solo Corporate - System bankowości elektronicznej Banku Nordea (konfiguracja 
programu bankowego)  

13. HomeNet- System bankowości elektronicznej stosowany w Bankach Spółdzielczych. 
Obsługa wyciągów odbywa się wg formatu xml, eksport przelewów wykorzystuje 
popularny format Videotela.  

14. BZWBK24 - Jeden z kilku systemów bankowości elektronicznej, stosowany w 
ramach produktów, oferowanych przez bank WBK. Oparty na stronie internetowej, 
udostępniającej proste mechanizmy importu i eksportu danych. (konfiguracja 
programu bankowego)  

15. Inteligo - Internetowy system bankowości elektronicznej banku Inteligo. W chwili 
obecnej obsługiwany jest tylko import wyciągów. Podczas definiowania systemu 
bankowego, należy wybrać format użytkownika, a jako system wczytywania 
wyciągów wskazać Inteligo.  

16. Volkswagen Bank - Internetowy system bankowości elektronicznej Volkswagen 
Bank. Obecnie obsługiwany jest tylko import wyciągów. Podczas definiowania 
systemu bankowego, należy wybrać format użytkownika, a jako system wczytywania 
wyciągów wskazać Volkswagen Bank.  

17. DBDirect - System bankowości elektronicznej Deutsche Bank. Obsługę systemu 
można uzyskać poprzez złożenie (Format użytkownika) InterBresok czyli MT940 dla 
wyciągów i Mulicash czyli .pli dla przelewów. (konfiguracja programu bankowego)  

18. BOŚ - System bankowości elektronicznej Banku Ochrony Środowiska, wzorowany na 
formacie Videotela, ale mający 14 pól.  

19. MultiCash CP-852 - Lokalny system bankowości elektronicznej Banku PKO BP - od 
innych wersji tego systemu wyróżnia go niestandardowe kodowanie znaków CP-852.  

20. DnB Nord - System bankowości elektronicznej banku DnB Nord oparty na MT940 
oraz formatach *.pli i *.pla w wersji CP852. 

21.Fortis Bank Collect - System bankowości elektronicznej banku Fortis Bank. Aby 
wykorzystać ten format, należy zdefiniować Tag w postaci ID=[x-y], gdzie x oznacza 
początek identyfikatora kontrahenta, y oznacza koniec identyfikatora kontrahenta  
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22.Format użytkownika - Mechanizm pozwalający w prosty sposób łączyć formaty 
eksportu i importu danych z różnych systemów bankowych, w celu dopasowania do 
wymagań. Umożliwia on również obsługę systemów dotychczas nie przetestowanych 
a dostępnych na rynku 

 

Należy podkreślić, iż wskazane systemy są wykorzystywane przez wiele banków 
(niejednokrotnie pod zmienioną nazwą). W przypadku, gdy wymagany system nie jest 
obsługiwany, a udostępnia możliwość eksportu i importu danych, często możliwe jest 
wykorzystanie formatu użytkownika, umożliwiającego połączenie dwóch różnych formatów 
dla eksportu i importu. Gdy mimo wszystko uzyskanie zadawalających wyników transferu 
danych nie jest możliwe prosimy o zgłaszanie zainteresowania rozbudową systemu o 
wskazany system co w większości przypadków zostanie uwzględnione w najbliższej 
aktualizacji. 

Bank Ochrony Środowiska 

System bankowości elektronicznej Banku Ochrony Środowiska wzorowany na formacie 
Videotela ale posiadający 14 pól. 

Volkswagen Bank 

Opcja w przygotowaniu. 

Inteligo 

Opcja w przygotowaniu. 

BZWBK24 

Wymiana danych z programem bankowym nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji. 
Aby prawidłowo pobrać wyciągi i wczytać przelewy należy postępować zgodnie z poniższą 
instrukcją. 
 
Pobieranie przelewów 

Po otwarciu programu bankowego (co jest związane z koniecznością zalogowania), należy 
wybrać ścieżkę Koszyk zleceń -> Import przelewów, na liście zaznaczyć Import 
przelewów i nacisnąć przycisk Wybierz.  
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W nowym oknie pobrać szablon definicji przelewów (szablon.xls) który po pobraniu posłuży 
do konwersji zleceń otrzymanych z Naszego Banku. Możliwe jest również bezpośrednie 
wczytywanie plików z programu Nasz Bank z tym zastrzeżeniem, iż po zmianie wersji 
szablonu mogą pojawić się problemy z jego wersją - zalecaną formą importu jest wczytanie 
pliku do szablonu, sprawdzenie poprawności i ponowne przeniesienie zleceń.  

 

Po otwarciu szablonu należy wybrać przycisk Importuj, wskazać ścieżkę do pliku ze zbiorem 
zleceń z programu Nasz Bank i w ten sposób pobrać je do arkusza. Po sprawdzeniu wybrać 
przycisk Eksportuj aby otrzymać końcowy plik przygotowany do pobrania do systemu 
bankowego.  

 

Pobranie następuje poprzez wybranie przycisku Przeglądaj, wskazanie pliku a następnie 
przycisku Potwierdź widocznego na pierwszym zrzucie ekranowym. 

Po zakończeniu importu pobrane przelewy będą dostępne w oknie przelewów. 
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Eksport wyciągów 

System NaszBank obsługuje nowy format pliku wprowadzony przez Bank BZ WBK od dnia 
7.10.2009. Plik jest nadal w formacie csv, 2 pierwsze linie zawierają dane konta bankowego i 
walutę.  
W celu pobrania wyciągów należy po zalogowaniu w głównym oknie programu z rozwijanej 
listy wybrać pozycję eWyciąg oraz nacisnąć przycisk eWybierz. 

 

W następnym oknie dokonać wyboru wyciągu. Z listy dostępnych separatorów wybrać 
średnik i zakończyć operację przyciskiem CSV. Program poprosi jeszcze o wskazanie 
lokalizacji zapisu. 

 

Tak otrzymany plik jest gotowy do przetworzenia w programie Nasz Bank. 

DBDirect 

W celu umożliwienia wymiany danych z programem bankowym Deutsche Bank należy 
postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

Wczytywanie przelewów 
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Po otwarciu programu bankowego należy ze znajdującego się po lewej stronie menu wybrać 
Usługi importu/eksportu->Import->Manualny. 

 

Wskazać plik ze zbiorem zleceń i wybrać przycisk Dodaj do listy. 
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Uruchomienie procesu następuje po naciśnięciu przycisku Wczytaj a status dostępny jest po 
wybraniu Usługi importu/eksportu->Import->Status wczytanych plików.  

 

Eksport wyciągów 

Po otwarciu programu bankowego należy ze znajdującego się po lewej stronie menu wybrać 
Zadania->Planowanie zadań. 
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W następnym oknie wybrać rodzaj zadania i format do eksportu (MT940).  

 

Wybór dalszych parametrów zależy od upodobań Użytkownika. Operację kończymy 
przyciskiem Zapisz. 

 

Prawidłowo zdefiniowane zadanie będzie widoczne na liście. 
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Aby zapisać pliki na dysk należy ze znajdującego się po lewej stronie menu wybrać Zadania-
>Pobieranie plików. Pojawi się lista z której można wybrać właściwy plik operacji.  

 

Wybór lokalizacji zapisu zależy od przyjętego systemu obsługi wyciągów. 
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Raiffeisen on-line 

Wymiana danych z programem bankowym nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji. 
Aby prawidłowo pobrać wyciągi i wczytać przelewy należy postępować zgodnie z poniższą 
instrukcją. 

Pobieranie przelewów 

Po otwarciu programu bankowego Raiffeisen on-line (co jest związane z koniecznością 
zalogowania), należy wybrać zakładkę Narzędzia, następnie z listy dostępnych operacji 
(menu 'Narzędzia' w lewym rogu strony) należy wybrać pozycję Import/Eksport -> 
Import. Pojawi się lista dostępnych szablonów importu, z których należy wybrać MultiCash 
Pli (dla przelewów złotówkowych) lub MultiCash Pla (dla przelewów walutowych). 

 

Zostanie otwarta strona wczytywania przelewów na której wymagane jest wskazanie pliku 
zbioru zleceń oraz wybranie strony kodowej (Windows 1250). 

 

Wskazanie pliku do zaczytania oraz wybranie przycisku Otwórz kończy operację 
wczytywania. 
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Po zakończeniu importu pobrane przelewy będą dostępne w oknie przelewów. 

Eksport wyciągów 

W celu pobrania wyciągów w formacie MT940 należy po zalogowaniu wybrać zakładkę 
Narzędzia, następnie z listy dostępnych operacji (menu 'Narzędzia' w lewym rogu strony) 
należy wybrać pozycję Import/Eksport -> Eksport danych transakcyjnych. Pojawi się 
lista dostępnych szablonów eksportu, z których należy wybrać MT940 (ilość dostępnych 
szablonów zależna jest od wersji programu oraz ilości zdefiniowanych szablonów 
użytkownika). 

 

Następne okno pozwala ustalić parametry eksportu taki jak zakres dat czy rachunki bankowe. 
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Solo Corporate 

Wymiana danych z programem bankowym nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji. 
Aby prawidłowo pobrać wyciągi i wczytać przelewy należy postępować zgodnie z poniższą 
instrukcją. 

 

Pobieranie przelewów 

Po otwarciu programu bankowego należy otworzyć okno Administration. 
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Następnie wybrać opcję Import/Export. 

 

System wyświetli okno umożliwiające wprowadzanie danych z systemu Nasz Bank do 
systemu Solo Corporate i eksport wyciągów bankowych do pliku. Do dyspozycji mamy m. in. 
import danych przelewów (Importing the transfers) i eksport wyciągów bankowych 
(Exporting the transactions). Po wybraniu opcji importu i naciśnięciu przycisku Run, 
otworzy się okno dialogowe, w którym użytkownik może wskazywać na plik, z którego 
zaimportuje dane przelewów. 

 

W trakcie procesu importu system pokazuje raport z postępu importu. Funkcja Break on 
error przerwie import przy pierwszym błędzie danych. W takim przypadku, jedyne dane, 
które pojawiają się przed błędem zostaną pobrane do systemu; dolne okno wyświetli 
informacje o miejscu (numer linii w pliku) i przyczynie błędu. Jeśli opcja Break on error nie 
zostanie wybrana, system zaimportuje wszystkie poprawne dane, i w dolnym oknie zostaną 
wyświetlone informacje o błędach i danych, które nie zostały zaimportowane, jak również o 
numerze linii i przyczynie błędów. Okno komunikatu błędu pojawia się tylko jeśli błędy 
wystąpią. Jeśli nie, okno poniżej nie pojawi się, i system poinformuje o zakończeniu importu. 
W przypadku importu przelewów z Naszego Banku należy wybrać opcję Ignore missing 
counterparties. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, system pobierze dane tylko tych 
przelewów dla który Kontrahent był już zdefiniowany. 
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W przypadku eksportowania transakcji, po wybieraniu funkcji Exporting the transactions i 
naciśnięciu przycisku Run pojawi się okno, w który trzeba podać nazwę i lokalizację pliku, do 
którego zostaną zapisane wyeksportowane dane. 

Tak otrzymany plik jest gotowy do przetworzenia w programie Nasz Bank. 

Mitsubishi 

Lokalny system bankowości elektronicznej banku Mitsubishi - Tokio - wersja DOS. 

BGŻ 

W celu umożliwienia wymiany danych z programem bankowym BGŻ należy zdefiniować 
szablony importowy i eksportowy. 

Szablon importowy 

Po otwarciu programu bankowego BGŻ należy z menu Definicje pozycję Formaty plików 
do importu zleceń. 
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W następnym oknie należy wprowadzić podstawowe atrybuty szablonu. 

 

Następnie należy wybrać przycisk Definicje pól i wprowadzić poszczególne pozycje zgodnie 
ze schematem jak na obrazku poniżej. 

 

Po zdefiniowaniu należy dokonać zapisu. 

Importu zleceń dokonuje się poprzez wybranie z menu Zlecenia pozycji Import zleceń 
złotowych wskazanie pliku, wybranie z listy zdefiniowanego systemu i naciśnięcie przycisku 
Importuj. 
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Szablon eksportowy 

W kolejnym etapie należy z menu Definicje wybrać pozycję Formaty eksportowanych 
plików. 

 

 

W następnym oknie należy wprowadzić podstawowe atrybuty szablonu. 

 

Następnie należy wybrać przycisk Definicje pól i wprowadzić poszczególne pozycje zgodnie 
ze schematem jak na obrazku poniżej. 
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Po zdefiniowaniu należy dokonać zapisu. 

Eksportu dokonuje się poprzez wybranie z menu Przeglądy pozycji Eksport historii 
operacji z wybranych rachunków wskazanie rachunków, zakresu dat, wybranie z listy 
zdefiniowanego szablonu i naciśnięcie przycisku Eksportuj. 

 

Societe Generale 

W celu umożliwienia wymiany danych z programem bankowym Societe Generale należy 
postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 
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Wczytywanie przelewów 

Po otwarciu programu bankowego wybrać przycisk importu przelewów.  

 

Wskazać plik ze zbiorem zleceń oraz dowolny plik do opisu ewentualnych błędów. 

 



Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 63 

 

Uruchomienie procesu następuje po naciśnięciu przycisku Importuj, a o wyniku procesu 
Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem. 

 

W przypadku błędów system umożliwia odnalezienie nieprawidłowości celem ich usunięcia. 
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Credit Lyonnais 

Internetowy system obsługujący między innymi bank Credit Lyonnais. 

InterBresok 

Wymiana danych z programem bankowym nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji. 
Aby prawidłowo pobrać wyciągi i wczytać przelewy należy postępować zgodnie z poniższą 
instrukcją. 
 
Pobieranie przelewów 

Po otwarciu programu bankowego InterBresok co jest związane z koniecznością zalogowania, 
należy wybrać zakładkę Zlecenia, następnie z rozwijanej listy dostępnej na dole strony 
wybrać pozycję Importuj zlecenia oraz wcisnąć przycisk OK. Zostanie otwarta strona 
wczytywania przelewów.  

 

Wskazanie pliku do zaczytania, zdefiniowanie parametrów jak na obrazku poniżej oraz 
wybranie przycisku OK kończy operację wczytywania. 
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Po zakończeniu importu pobrane przelewy będą dostępne w oknie przelewów.  
 
Eksport wyciągów 

W celu pobrania wyciągów w formacie MT940 należy wybrać zakładkę Rachunki wskazać 
właściwy rachunek, a następnie na zakładce Pliki elektroniczne wybrać konkretny wyciąg 
(klikając myszą na symbol MT940). 

 

W następnej stronie konieczne jest wskazanie nazwy pliku. Użycie akcji Eksportuj kończy 
operację. 
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Plik zostanie zapisany na dysku we wskazanej lokalizacji. 

Uwaga!  
Pliki będą dostępne dopiero po podpisaniu z bankiem umowy o udostępnienie 
danych w postaci plików elektronicznych MT940 - jest to usługa odpłatna. 

  

Videotel 

Wymiana danych z programem bankowym nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji. 
Aby prawidłowo pobrać wyciągi i wczytać przelewy należy postępować zgodnie z poniższą 
instrukcją. 
Zarówno import jak i eksport uruchamiane są z głównego okna programu po wybraniu 
zakładki Transfer. Powinny być dostępne dwie ikony Import i Eksport - w przypadku ich 
braku należy zwrócić się do administratora systemu o nadanie odpowiedniego przywileju.  
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Pobieranie przelewów 

Funkcjonalność dostępna po wybraniu ikonki Import z zakładki Transfer. Realizowana jest 
poprzez okno pozwalające zdefiniować wymagane parametry importu. 

 

Najważniejszym parametrem jest ścieżka do pliku zawierającego zbiór zleceń w formacie 
*.imp wygenerowanego w programie Nasz Bank. W celu jego zdefiniowania należy wybrać 
przycisk otwierający okno wyboru plików i wskazać właściwą pozycję. 
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Następnie należy wprowadzić opis paczki i opcjonalnie dokonać wyboru Firmy i rachunku. 
Przy wykonywaniu pierwszych importów warto skorzystać z przycisku Sprawdź dokument 
co pozwoli ocenić poprawność pliku, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pod 
przyciskiem Pokaż plik błędów odszukać nieprawidłowe dane. Najczęstszą przyczyną 
problemów z importem jest niewłaściwe (niezdefiniowane w Videotelu) konto bankowe firmy 
lub nazwa firmy. 

 

 

Jeśli weryfikacja przebiegła prawidłowo to wybranie przycisku Twórz dokument spowoduje 
wczytanie poleceń i utworzenie paczki zleceń. O prawidłowości wykonania operacji 
użytkownik zostanie poinformowany właściwym komunikatem. 

Mimo dokładanych starań może się zdarzyć, iż w wyniku rozwoju Videotela lub adaptacji do 
potrzeb konkretnego banku, format akceptowany przez ten program będzie odbiegał 
nieznacznie od obsługiwanego przez Nasz Bank - w takiej sytuacji należy skontaktować się z 
firmą MAP solutions celem opracowania sposobu rozwiązania problemu. 

 Eksport wyciągów 

Funkcjonalność dostępna po wybraniu ikonki Eksport z zakładki Transfer. Po kliknięciu 
otwierany jest kreator pozwalający krok po kroku ustawić wymagane parametry. 
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W pierwszym oknie należy wybrać format w jakim zostaną zapisane pozycje wyciągu - dla 
programu Nasz Bank wymagany jest format szeroki. 
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Następnie Videotel udostępnia możliwość wskazania kont bankowych z których zostanie 
wykonany eksport - możliwe jest zaznaczenie wszystkich posiadanych kont lub tylko 
wybranych. 

 

Kolejny krok pozwala określić przedział czasowy eksportowanych danych. 
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Pozostaje jeszcze określić ścieżkę i nazwę pliku docelowego. 

 

O prawidłowości procesu użytkownik zostanie poinformowany komunikatem. 

 

System obsługuje zarówno import przelewów w oparciu o format 17-o polowy 
wykorzystywany m. in. w Kredyt Banku jak i import przelewów w oparciu o format 14-o 
polowy wykorzystywany m. in. w iPKO. 
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MultiCash 

Desktopowy system obsługujący między innymi PKO SA, Raiffeisen Bank, Fortis Bank itd. 

MultiCash CP-852 

Lokalny system bankowości elektronicznej Banku PKO BP - od innych wersji tego systemu 
wyróżnia go niestandardowe kodowanie znaków CP-852. 

MiniBank 

Wymiana danych z programem bankowym nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji. 
Aby prawidłowo pobrać wyciągi i wczytać przelewy należy postępować zgodnie z poniższą 
instrukcją. 

Pobieranie przelewów 

Po otwarciu programu bankowego MiniBank należy z menu Operacje wybrać pozycję 
Import. Zostanie otwarte okno wczytywania przelewów. Jednocześnie otworzy się okienko 
wyboru pliku do wczytania.  

 

oraz okienko statystyki pobierania plików. 

 

Po zakończeniu importu pobrane przelewy będą dostępne w oknie przelewów.  
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Eksport wyciągów 

W celu pobrania wyciągów w formacie MT940 należy z menu Raporty wybrać pozycję 
Wyciągi. 

 

W następnym oknie należy wybrać konto(a) poprzez przesunięcie ich z lewego panelu do 
prawego i nacisnąć przycisk MT940. 

 

Plik zostanie zapisany na dysku we wskazanej lokalizacji. 

CityDirect  

Internetowy system obsługujący między innymi Bank Handlowy, City Bank, BPH. 

HomeNet  

System wykorzystywany przez Bank Spółdzielczy. 

DnB Nord 

System bankowości elektronicznej banku DnB Nord oparty na MT940 oraz formatach *.pli i 
*.pla w wersji CP852. 



Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 74 

 

Menu główne 

Podstawowym narzędziem ułatwiającym dostęp do funkcji programu jest pasek narzędziowy.  

 

Użytkownik może umieścić pasek na górze ekranu.  

 

Może również umieścić go po lewej stronie okna. 

 

Schowanie paska narzędziowego (poprzez odznaczenie tej opcji w menu) nie uniemożliwia 
pracy, gdyż wszystkie opcje są dostępne również z głównego menu programu.  

Opis dostępnych opcji paska narzędziowego: 

1. Otwiera okno przelewy. 

2. Otwiera okno rozrachunków w celu wykonania przelewów na podstawie 
rozrachunków. 
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3. Otwiera okno wczytywanie wyciągów bankowych. 

4. Otwiera kartotekę kontrahentów. 

5. Otwiera kartotekę pracowników. 

6. Otwiera kartotekę urzędów. 

7. Otwiera okno ustawień. 

Jeżeli użytkownik nie wybrał jeszcze firmy dostępne opcje sie zmieniają.  

 

Szczegółowo opcje te są opisane w konfiguracji bazy danych. 
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Kartoteki 

W programie dostępnych jest kilka kartotek. Część z nich jest odbiciem danych pobranych z 
programu Symfonia® Finanse i Księgowość. 

• Kontrahenci 

• Pracownicy 

• Urzędy 

• Waluty 

• Kursy walut 

Kontrahenci 

Dostęp do kartoteki kontrahentów uzyskamy po wciśnięciu przycisku Kontrahenci, 
znajdującego się w pasku narzędziowym. 

 

Okno zostało podzielone na dwie części  

• Panel wyszukiwania zlokalizowany z lewej strony okna  

• Panel listy i szczegółów zlokalizowany z prawej strony okna (dodatkowe możliwości 
listy)  
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Pierwszy wiersz służy jako filtr. Po wpisaniu w nim całości pola lub części z użyciem znaków ? 
(zastępuje jeden znak), lub * (zastępuje dowolny ciąg znaków), system przefiltruje 
zawartość listy pozostawiając jedynie pozycje spełniające wprowadzone kryteria. 

Zaznaczenie pola Zapamiętuj listę spowoduje zapamiętanie aktualnie wybranych opcji w 
oknie, łącznie z aktualną pozycją na liście - po ponownym otwarciu kartoteki będą one 
ustawione tak, jak przed zamknięciem okna. 

Po wybraniu dowolnej opcji wyszukiwania, otwiera się okno do wprowadzenia wartości 
parametru. Zaznaczenie opcji Wyszukiwanie dokładne przyspieszy wyszukiwanie, zostanie 
odnaleziony kontrahent, którego wybrane pole będzie miało wpisaną wartość, w przeciwnym 
wypadku zostaną odszukane pozycje, gdzie wybrane pole zawiera wpisany tekst. 

 

W górnej części panelu listy znajduje się przełącznik pozwalający na wybór między listą 
kontrahentów stałych i incydentalnych. Po załadowaniu listy kontrahentów przy użyciu 
przycisku Szczegóły lub poprzez podwójne kliknięcie na pozycji listy, można otworzyć panel 
szczegółów. 

 

Powrót do okna listy następuje po wybraniu przycisku Lista. 
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Od wersji 2008 możliwe jest dodawanie kontrahentów przyciskiem Dodaj - funkcjonalność 
ta została zaimplementowana w celu ułatwienia uzgadniania kontrahentów w procesie 
wczytywania wyciągów. Po wprowadzeniu danych nowego kontrahenta, należy zapisać dane 
przyciskiem Zapisz (w przypadku podglądu szczegółów przycisk jest nieaktywny). 

UWAGA!  
Dane kontrahentów pochodzą z programu Symfonia® Finanse i Księgowość i nie 
jest możliwa ich edycja i usuwanie. 

Pracownicy 

Dostęp do kartoteki pracowników uzyskamy po wciśnięciu przycisku Pracownicy, 
znajdującego się w pasku narzędziowym.  

 

Okno zostało podzielone na dwie części  

• Panel wyszukiwania zlokalizowany z lewej strony okna  

• Panel listy i szczegółów zlokalizowany z prawej strony okna (dodatkowe możliwości 
listy)  
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Zaznaczenie pola Zapamiętuj listę spowoduje zapamiętanie aktualnie wybranych opcji w 
oknie, łącznie z aktualną pozycją na liście - po ponownym otwarciu kartoteki będą one 
ustawione tak, jak przed zamknięciem okna. 

Po wybraniu dowolnej opcji wyszukiwania, otwiera się okno do wprowadzenia wartości 
parametru. Zaznaczenie opcji Wyszukiwanie dokładne przyspieszy wyszukiwanie, zostanie 
odnaleziony pracownik, którego wybrane pole będzie miało wpisaną wartość, w przeciwnym 
wypadku zostaną odszukane pozycje, gdzie wybrane pole zawiera wpisany tekst. 

 

Po załadowaniu listy pracowników przy użyciu przycisku Szczegóły lub poprzez podwójne 
kliknięcie na pozycji listy, można otworzyć panel szczegółów. 

 

Powrót do okna listy następuje po wybraniu przycisku Lista. 

UWAGA!  
Dane pracowników pochodzą z programu Symfonia® Finanse i Księgowość i są 
dostępne w trybie tylko do odczytu – nie jest możliwa edycja, dodawanie i 
usuwanie pozycji. 
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Urzędy 

Dostęp do kartoteki urzędów uzyskamy po wciśnięciu przycisku Urzędy, znajdującego się w 
pasku narzędziowym. 

 

Okno zostało podzielone na dwie części  

• Panel wyszukiwania zlokalizowany z lewej strony okna  

• Panel listy i szczegółów zlokalizowany z prawej strony okna (dodatkowe możliwości 
listy)  

 

Zaznaczenie pola Zapamiętuj listę spowoduje zapamiętanie aktualnie wybranych opcji w 
oknie, łącznie z aktualną pozycją na liście - po ponownym otwarciu kartoteki będą one 
ustawione tak, jak przed zamknięciem okna. 

Po wybraniu dowolnej opcji wyszukiwania, otwiera się okno do wprowadzenia wartości 
parametru. Zaznaczenie opcji Wyszukiwanie dokładne przyspieszy wyszukiwanie, zostanie 
odnaleziony urząd, którego wybrane pole będzie miało wpisaną wartość, w przeciwnym 
wypadku zostaną odszukane pozycje, gdzie wybrane pole zawiera wpisany tekst. 
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Po załadowaniu listy urzędów, można przy użyciu przycisku Szczegóły lub poprzez 
podwójne kliknięcie na pozycji listy otworzyć panel szczegółów. 

 

Powrót do okna listy następuje po wybraniu przycisku Lista. 

UWAGA!  
Dane urzędów pochodzą z programu Symfonia® Finanse i Księgowość i są 
dostępne w trybie tylko do odczytu – nie jest możliwa edycja, dodawanie i 
usuwanie pozycji. 

Waluty 

Kartoteka walut dostępna jest w wersji Professional programu. Można ją wywołać z menu 
Kartoteki -> Waluty jak również z panelu definiowania nowych pozycji przelewów 
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Składa się z okna zawierającego listę walut oraz przycisków pozwalających na administrację 
pozycjami. (dodatkowe możliwości listy) 

 

• Dodaj – dodaje nową pozycję.  

• Usuń – usuwa wskazaną na liście pozycję.  

• Zapisz – zapisuje zmiany (wykonanie dowolnej zmiany, bez potwierdzenia zapisem, 
nie spowoduje żadnych zmian w bazie). 

Kursy walut 

Kartoteka kursów walut dostępna jest w wersji Professional programu. Można ją wywołać z 
menu Kartoteki -> Kursy walut. 

Okno pozwala rejestrować listę kursów walut, przypisanych do konkretnego systemu 
bankowego. Kursy te będą wykorzystane do księgowania wyciągów walutowych. Dodatkowo 
na oknie znajdują się przyciski, pozwalające na administrację pozycjami. (dodatkowe 
możliwości listy) 
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• Dodaj – dodaje nową pozycję.  

• Usuń – usuwa wskazaną na liście pozycję.  

• Zapisz – zapisuje zmiany (wykonanie dowolnej zmiany bez potwierdzenia zapisem 
nie spowoduje żadnych zmian w bazie). 

Dodatkowe możliwości list 

Użytkownik może samemu sortować listę. Wystarczy kliknąć jednokrotnie na pole z 
nagłówkiem listy. Lista zostanie przesortowana a na nagłówku listy pojawi się trójkącik, 
informujący o tym, że po tej kolumnie jest obecnie posortowana lista. Ponownie klikając na 
nagłówek posortowanej kolumny uzyskamy odwrotną kolejność sortowania, a na nagłówku 
pojawi się znak odwróconego trójkącika. Klikając myszką na pionowe linie pomiędzy 
kolumnami i przeciągając je w lewo lub w prawo można ustawiać szerokość poszczególnych 
kolumn. Ustawienia kolumn nie są zapamiętywane i będą obowiązywać do czasu zamknięcia 
okna. Ponowne otwarcie okna przywróci standardowe ustawienia. 
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Wykonywanie przelewów 

Okno przelewów pozwala na wykonywanie czynności, związanych z definiowaniem, 
planowaniem i grupowaniem pozycji przelewów. Z tego okna również realizowane jest 
przesyłanie danych do systemu bankowego, transferowanie listy płac. Podstawowym 
zadaniem tej funkcjonalności, jest zapewnienie integracji z systemem Finanse i Księgowość 
oraz Kadry i Płace Systemu Symfonia lub Systemu Zarządzania Forte.  

Okno otwierane jest po wybraniu przycisku Przelewy (Ctrl+1) z paska narzędziowego. 

 

Po otworzeniu okna widać dwa panele: 

 Panel nawigacyjny. Służy również do wyszukiwania (struktura parametrów 
wyszukiwania zorganizowana w formie drzewa). Jest zlokalizowany z lewej strony okna, 
posiada następujące zakładki: 

 o        Pozycje przelewów 

 o        Paczki przelewów 

 o        Archiwum 

Panel funkcyjny z zawartością zgodną z wybraną w panelu nawigacyjnym zakładką, 
zlokalizowany z prawej strony okna. 

 

Pozycje przelewów 

Jest to podstawowy panel definiowania i sczytywania pozycji przelewów. 

• Informacje ogólne, wyszukiwanie 

• Edycja pozycji 
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• Ręczne definiowanie przelewu 

• Definiowanie przelewu na podstawie rozrachunków w FK 

• Definiowanie przelewu grupowego na podstawie rozrachunków w FK 

• Usuwanie pozycji przelewów 

• Wczytywanie pozycji listy płac z programu Symfonia Płace lub Symfonia KP 

• Wczytywanie pozycji przelewów zewnętrznych źródeł danych 

• Tworzenie paczek przelewów 

Informacje ogólne, wyszukiwanie 
Wyszukiwanie w oknie przelewów jest dostępne po wybraniu odpowiedniej gałęzi drzewa 
wyszukiwania w zakładce Pozycji przelewów. 

 

Jeżeli wybrana opcja wymaga podania parametru, otworzy się właściwe okno z pustym 
polem. 

 

Jeżeli wyszukiwanie proste okaże się niewystarczające, należy użyć opcji Wyszukiwanie 
złożone. 
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W oknie należy podać parametry wyszukiwania i nacisnąć przycisk Wyszukaj. 

 Po wyszukaniu prawy panel zostanie wypełniony listą pozycji przelewów spełniających 
podane kryteria, na dole pokażą się podstawowe dane zaznaczonej pozycji. 

 

W pierwszej kolumnie znajduje się status przelewu. Dostępne oznaczenia: 

• Pole puste – przelew prawidłowy 

• W polu symbol wykrzyknika – przelew zawiera błędy  
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• Cztery strzałki – przelew zgrupowany 

• Cztery strzałki z czerwonym wykrzyknikiem – przelew zgrupowany z błędami 

Druga kolumna wskazuje na status zatwierdzenia przelewu - tylko zatwierdzone przelewy 
mogą zostać zrealizowane. Zatwierdzanie może być realizowane na trzy sposoby 

• Kliknięcie w polu lewym klawiszem myszy 

• Zaznaczenie wybranych wierszy i wybranie z menu Operacje pozycji Zatwierdź 
zaznaczone pozycje 

• Zaznaczenie opcji Domyślnie zatwierdź przelewy w oknie ustawień 

W trzeciej kolumnie widnieje znacznik, jest on ustawiany: 

• zbiorczo w programie (Operacje - Ustawianie znacznika) 

• dla wybranego przelewu z formularza edycji danych 

• w przypadku przelewów z systemu FK Forte, znacznik jakim oznaczona jest 
transakcja, przenoszony automatycznie. 

Edycja pozycji 
Edycja zaznaczonej na liście pozycji, jest możliwa tylko dla pozycji niezgrupowanych. Po 
dwukrotnym kliknięciu na pozycję lub wybraniu przycisku Szczegóły, otworzy się panel 
szczegółów. W otwartym panelu należy wybrać przycisk Edytuj, aby przejść do trybu edycji. 
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Panel umożliwia edycję wszystkich parametrów przelewu za wyjątkiem kwot pozycji 
przelewów zgrupowanych i waluty dla przelewów definiowanych na podstawie rozrachunków 
z FK. 

• Rodzaj operacji - określa rodzaj operacji, a tym samym szablon księgowania. 
Szczegóły opisane w zakładce operacje,  

• Kwota przelewu – kwota przelewu w walucie określonej polem Waluta.  

• Termin wykonania – termin określający datę realizacji przelewu przez bank (nie 
wszystkie systemy bankowe umożliwiają przekazanie tej daty).  

• System bankowy – system bankowy powiązany z wybranym rachunkiem bankowym 
firmy.  

• Przycisk Domyślne dane firmy - przepisuje dane firmy, ze zdefiniowanych w 
ustawieniach  

• Przycisk Wyszukaj beneficjenta otwiera menu z wyborem kartoteki kontrahentów, 
pracowników lub urzędów. Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Użyj, dane 
wybranego beneficjenta przenoszone są do formularza.  

• Sekcja danych firmy.  

• Konto FK - dla przelewów wprowadzanych ręcznie umożliwia wybranie konta do 
rozliczenia transakcji z planu kont. Wpisanie pierwszych znaków konta syntetycznego 
stanowi filtr dla otwierającego sie okna tzn. jeśli np. wpiszemy 2 i wciśniemy 
rozwinięcie planu kont w oknie, pokażą się jedynie konta z syntetyką z zakresu od 
200 do 299. Po planie kont można poruszać się wpisując z klawiatury numer 
szukanego konta - program automatycznie przeniesie się do wpisanego numeru.  
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Dla konta można zdefiniować dodatkowo: 

 •         pole do zaznaczenia Nowa transakcja - jeśli wprowadzone konto   
 jest kontem rozrachunkowym w systemie zostanie utworzona nowa   
 transakcja. 

 •         Liczba dni - termin płatności dla tworzonej transakcji. System   
 ustawi termin płatności dla tworzonej transakcji na Data dokumentu +   
 Liczba dni. 

• Sekcja danych beneficjenta.  

• Sekcja szczegółów przelewu. W momencie wykorzystania całej długości pola 
szczegółów system automatycznie przenosi kursor do pola oznaczonego następnym 
numerem. Na podobnej zasadzie działa kasowanie klawiszem BackSpace. (np. Po 
skasowaniu całej zawartości pola Szczegół3 kursor przeniesie się na koniec pola 
Szczegół2)  

 

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów lub zakończeniu edycji, można sprawdzić 
poprawność przelewu (przy użyciu klawisza F6), a następnie zapisać przelew przyciskiem 
Zapisz. 

Powrót do listy jest możliwy po użyciu przycisku Lista. 

Ręczne definiowanie przelewu 
Aby całkowicie ręcznie zdefiniować przelew należy w panelu listy przelewów wybrać przycisk 
Operacje, po rozwinięciu menu wybrać pozycję Dodaj nowy przelew. 

 

Otworzy się panel dodawania i edycji przelewów. Należy w nim wprowadzić wszystkie 
niezbędne informacje, analogicznie jak przy edycji pozycji. 
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Definiowanie przelewu na podstawie rozrachunków w FK 
Program umożliwia zdefiniowanie przelewu, na podstawie pozycji pobranej z listy 
rozrachunków programu FK. 

Pierwszy schemat postępowania polega na naciśnięciu przycisku Rozrachunki z paska 
narzędziowego (CTRL + 2).  

Uwaga!  
W przypadku błędu przekroczenia limitu czasu podczas pobierania rozrachunków z Systemu 
Zarządzania Forte, należy zwiększyć ten limit w pliku AmfkSQL.ini w sekcji [Timeout] wartość 
QueryTimeout. 

W przypadku braku takiej sekcji należy ją dodać: 

[Timeout]  
QueryTimeout=30  
 
Wartość domyślna to 15, można też wpisać 0 co oznacza brak limitu 

Plik AmfkSQL.ini domyślnie znajduje się w katalogu c:\Windows\ 

 

Drugi schemat to wybranie przycisku Operacje w oknie przelewów, po rozwinięciu menu 
należy wybrać pozycję Definiuj przelew z Symfonii FK. 
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Korzystając z parametrów wyszukiwania, należy znaleźć pozycję rozrachunków, która będzie 
podstawą przelewu.  

W górnej części okna znajduje się dodatkowy filtr użytkownika: Skrót dokumentu. 

 

Uwaga!  
Filtr Skrót dokumentu jest dostępny tylko w przypadku współpracy z Systemem 
Zarządzania Forte Finanse i Księgowość. 

Filtr ten raz ustawiony zostaje zapamiętany dla bieżącego użytkownika, nawet po zamknięciu 
programu. Zmiana treści tego filtru jest automatycznie zapamiętywana. Filtr ten ogranicza 
pozycje wybrane wg filtru z lewego panelu, do transakcji związanych z dokumentami o 
podanym skrócie. Ponieważ filtru złożonego oraz filtrów powiązanych ze słownikami nie 
można automatycznie odświeżyć, program po zmianie zapisu w polu Skrót dokumentu 
informuje o konieczności ponownego ustawienia dodatkowych warunków, filtry prowte są 
automatycznie odświeżane. W polu Skrót dokumentu można wpisać listę rozdzieloną 
średnikiem - program pokaże rozrachunki ze wszystkich dokumentów o skrótach z listy, 
spełniające dodatkowo warunki aktualnie wybranego filtru.  

 

Należy zwrócić uwagę, że na liście znajdują się należności i zobowiązania. Należności 
(drukowane czerwoną czcionką) służą jedynie ocenie stanu rozrachunków kontrahenta. Aby 
w oknie uzyskać jedynie widok zobowiązań, należy odznaczyć w oknie uprawnień 
odpowiednią opcję, lub korzystając z wyszukiwania złożonego wybrać rodzaj 
Zobowiązania. 
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Okno wyszukiwania złożonego umożliwia określenie wielu parametrów filtrowania 
jednocześnie, przez co jest bardzo wygodne w użyciu i znacznie przyspiesza proces 
definiowania przelewów. Dodatkowo istnieje możliwość zapamiętania wprowadzonych 
warunków - dane wprowadzone w oknie zostaną automatycznie zapisane w bazie pod 
podaną podczas zapisu nazwą. Operacja realizowana przez wciśnięcie przycisku Zapisz filtr 
po wprowadzeniu warunków. Ponowne wykorzystanie filtru jest możliwe po wybraniu okna 
wyszukiwania złożonego, ustawienie sie na liście zapisanych filtrów i wciśnięciu Wczytaj 
filtr. Program automatycznie wypełni pola na formularzu zgodnie z zapamiętanym wcześniej 
zestawem. Następnie należy wcisnąć przycisk Wyszukaj. Zapamiętane definicje filtru można 
usunąć klawiszem Usuń filtr.  
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 W obu przypadkach otworzy się okno Listy rozrachunków składające się z dwóch części 

          Panelu wyszukiwania zlokalizowanego po lewej stronie okna. 

          Listy zlokalizowanej po prawej stronie okna. (dodatkowe możliwości listy) 

Po wciśnięciu przycisku Zapamiętaj, program skopiuje widoczną w danym momencie listę 
rozrachunków do pamięci podręcznej, przywrócenie zapamiętanej listy nastąpi po wciśnięciu 
opcji Zapamiętane w panelu wyszukiwania. Działanie takie, jest analogiczne do działania 
schowka w systemie Windows.  

W pierwszym schemacie należy zaznaczyć jedną z pozycji i wcisnąć przycisk Dodaj. Zostanie 
dodany dodatkowy wiersz, w którym określamy kwotę (w wersji professional), operację i 
system bankowy. Po wybraniu Zapisz przelew zostanie przeniesiony do okna przelewów. W 
przypadku, gdy istnieją już rozliczenia częściowe transakcji, zostaną również pokazane.  

 

W drugim schemacie jedną z pozycji należy zaznaczyć i wybrać przycisk Użyj.  
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Okno rozrachunków zostanie zamknięte, a dane zaznaczonej pozycji przeniesione do panelu 
dodawania i edycji przelewów. Należy w nim sprawdzić poprawność danych i jeśli jest taka 
potrzeba, uzupełnić brakujące informacje. 

 

Operacje na oknie opisane są w rozdziale edycja pozycji. 

Definiowanie przelewu grupowego na podstawie rozrachunków 
w FK 
Na podstawie listy rozrachunków programu FK można również wykonać przelewy zbiorcze. 
Aby w ten sposób zdefiniować przelewy, należy w panelu listy przelewów wybrać przycisk 
Operacje i po rozwinięciu menu wybrać pozycję Definiuj grupowe przelewy z Symfonii 
FK. Na oknie rozrachunków można zaznaczyć kilka rozrachunków jednego kontrahenta - jeśli 
będą one miały przypisane to samo konto bankowe oraz konto księgowe, istnieje możliwość 
wykonania do nich płatności jednym przelewem. 
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Sposób poruszania się po oknie opisany jest w rozdziale Definiowanie przelewu na podstawie 
rozrachunków w FK 

Właściwe pozycje należy zaznaczyć (trzymając klawisz Ctrl zaznaczać kolejne pozycje) i 
wybór zatwierdzić przyciskiem Użyj. Zostanie otworzone okno parametrów przelewu 
grupowego. 

 

Należy w nim określić konto bankowe, z którego ma być realizowany przelew, wskazać 
operację oraz wybrać sposób definiowania terminu płatności. Jeśli wybierzemy termin 
płatności zdefiniowanym w FK, zgrupowane zostaną tylko rozrachunki z tym samym 
terminem. Możemy również podać własny termin, wskazany na kalendarzu. Po 
wprowadzeniu parametrów należy użyć przycisku Zapisz. 

Okno rozrachunków zostanie zamknięte, a dane zaznaczonych pozycji zgrupowane, o ile 
spełniają opisane powyżej kryteria (konto bankowe, konto FK, termin płatności jeśli 
wybieramy ten z FK), pozwalające na ich zgrupowanie, i zapisane w bazie. 

Tryb z wymaganą akceptacją przelewów 
Uwaga!  
Tryb z wymaganą akceptacją jest dostępny tylko w przypadku współpracy z 
Systemem Zarządzania Forte Finanse i Księgowość. 

Praca z oknem rozrachunków opisana jest w paragrafie Definiowanie przelewu na 
podstawie rozrachunków w FK. Dodatkowo program udostępnia w tym trybie możliwość 
akceptacji płatności przed wykonaniem przelewu. 

Konfiguracja programu wymuszająca przeprowadzenie akceptacji rozrachunków udostępnia 
dodatkowy przycisk Zatwierdzanie. 

Po wciśnięciu przycisku otworzy się okno umożliwiające nam wyszukiwanie odpowiednich 
transakcji. Wyszukiwarka daje nam następujące możliwości przeszukiwania: 

- Wszystkie pozycje z których nie wygenerowano przelewu - pokazuje wszystkie pozycjie 
niezależnie od znacznika 
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- Wybrany znacznik dla pozycji z których nie wygenerowano przelewów - pokazuje wszystkie 
nierozliczone rozrachunki, dla wskazanego znacznika 

- Wybrany znacznik dla pozycji z których nie wygenerowano przelewów (bez podpisów) - 
pokazuje niezaakceptowane, nierozliczone rozrachunki, dla wskazanego znacznika 

- Wybrany znacznik dla pozycji z których nie wygenerowano przelewów (1 podpis) - pokazuje 
nierozliczone rozrachunki, dla wskazanego znacznika, zaakceptowane jednostopniowo 

- Wybrany znacznik dla pozycji z których nie wygenerowano przelewów (2 podpisy) - 
pokazuje nierozliczone rozrachunki, dla wskazanego znacznika, zaakceptowane 
dwustopniowo 

- Pozycje dla których wykonano przelewy w niepełnej wysokości - niecałkowicie rozliczone 
rozrachunki, niezależnie od ilości akceptacji i znacznika 

Powyższe warianty wyszukiwania wymagają dodatkowo określenia Znacznika (oprócz 
wariantu pierwszego i ostatniego) który musi być przypisany do transakcji 

Po wybraniu warunków należy nacisnąć przycisk Wyszukaj. Zostanie pobrana lista 
transakcji spełniających kryteria. 

Lista zawiera dane transakcji oraz kolumny informacyjne dla osoby akceptującej . W 
kolumnie P znajduje się informacja, określająca ilość dokonanych akceptacji dla elementu 
rozrachunku. W kolumnie S pokazuje się znak długopisu, jeśli dana transakcja była 
zaakceptowana przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Aby było możliwe wykonanie 
przelewu, rozrachunek musi być zaakceptowany przez liczbę osób zdefiniowaną w 
parametrach Dane firmy. 

Elementy listy oznaczone są kolorami określającymi stopień akceptacji: 

• białe tło - brak akceptacji 

• pomarańczowe tło - jedna akceptacja 

• zielone tło - dwie akceptacje 

By dokonać akceptacji należy wybrać element z listy i nacisnąć przycisk Zatwierdź. 
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Cofnięcie swoje akceptacji jest możliwe, dopóki nie wygenerujemy przelewu. Aby cofnąć 
akceptację należy wybrać element z listy i nacisnąć przycisk Odrzuć/Cofnij. 

System umożliwia sprawdzenie historii akceptacji. W tym celu w oknie Zatwierdzenia 
należny odnaleźć interesujący element, a następnie kliknąć na nim dwukrotnie. 

  

W pierwszym schemacie należy zaznaczyć jedną z pozycji i wcisnąć przycisk Dodaj. Zostanie 
dodany dodatkowy wiersz, w którym określamy kwotę (w wersji professional), operację i 
system bankowy. Po wybraniu Zapisz przelew zostanie przeniesiony do okna przelewów. W 
przypadku, gdy istnieją już rozliczenia częściowe transakcji, zostaną również pokazane.  
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Każda z pozycji listy rozrachunków jest opatrzona kolorem określającym status transakcji.  

• czarna czcionka - brak akceptacji, rozrachunek jest zobowiązaniem 

• pomarańczowa czcionka - jedna akceptacja 

• zielona czcionka - dwie akceptacje 

• czerwona czcionka - brak akceptacji, rozrachunek jest należnością  

Dwukrotne kliknięcie na jednej z pozycji powoduje wyświetlenie okna dialogowego i 
informacją dotyczącą procesu akceptacji. 

 

Dodanie płatności do transakcji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy dana transakcja 
została zaakceptowana przez odpowiednią ilość osób, ustaloną w ustawieniach oraz jest 
ocechowana jednym ze znaczników, określonych również w ustawieniach 
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Usuwanie pozycji przelewów 

Pozycje przelewów można usunąć po wybraniu przycisku Operacje i po rozwinięciu menu 
pozycji Usuń zaznaczone pozycje. 

 

Wybrane pozycje zostaną usunięte. 

Wczytywanie pozycji listy płac z programu Symfonia Płace lub 
Symfonia KP 
Program Nasz Bank umożliwia transfer listy płac z programów Kadry i Płace oraz Płace firmy 
Sage sp. z o.o. W pierwszej kolejności należy wygenerować listę płac, korzystając z raportu 
dostępnego w programie płacowym, następnie wczytać dane w programie Nasz Bank. 

• Eksport przelewów z programu Symfonia Kadry i Płace  

• Wczytanie danych w programie NaszBank 

Eksport przelewów z programu Symfonia Kadry i Płace 

Eksport przelewów do programu Nasz Bank tworzony jest takiej zasadzie, jak listy płac.  

Z kartoteki kontrahentów należy wybrać opcję Wykonaj raport (Ctrl+P), określić dla jakiej 
grupy pracowników ma zostać stworzona lista płac z eksportem do Nasz Bank (analogicznie 
jak przy wyborze pracowników do listy płac), a następnie wybierać raport Lista płac Nasz 
Bank i zatwierdzić przyciskiem Wykonaj. W przypadku braku raportu na liście, należy 
zamknąć program i uruchomić ponownie z uprawnieniami administratora (wersja Premium) 
lub dokonać aktualizacji raportów systemowych (wersja Forte). Szczegóły wykonania 
aktualizacji raportów systemowych są opisane w instrukcji obsługi programu Symfonia. 
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Otworzy się okno, pozwalające określić parametry listy płac, na którym należy wybrać okres 
naliczeniowy, zestaw składników jaki chcemy użyć do listy płac oraz konto z którego płacimy 
wynagrodzenia. W dolnej części formatki wyboru kryteriów, należy wskazać element, z 
jakiego ma zostać pobrana kwota do tworzonego przelewu.  

Uwaga! Wybrany element musi zawierać się w liście wybranego zestawu 
składników. Dodatkowo można uzupełnić pole Wypłata tytułem – treść z tego pola zostanie 
użyta w szczegółach przelewu. 

Dodatkowo można uzupełnić pole Wypłata tytułem – treść z tego pola zostanie użyta w 
szczegółach przelewu. 

Aby plik z przelewami mógł zostać poprawnie wczytany do programu Nasz Bank, podawana 
ścieżka zapisu musi odpowiadać zdefiniowanej w Nasz Bank ścieżce odczytu przelewów z 
programu Symfonia Kadry i Płace.  
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Po zakończeniu pracy raportu, zostanie wyświetlona standardowa lista płac oraz dodatkowo 
lista zawierająca wszystkie pozycje przeznaczone do przelewu w programie Nasz Bank. 
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Warunkami koniecznymi wygenerowania przelewu z listy płac są:  

• Prawidłowo uzupełnione konto bankowe pracownika – należy zwrócić uwagę, czy 
pracownik ma zdefiniowane w kartotece aktualne konto bankowe, czy konto posiada 
wymagana liczbę znaków - czyli 26 cyfr pozbawionych spacji, kropek, kresek i innych 
znaków.  

• Kwota przelewu większa od zera – we wskazanym elemencie płacowym kwota 
przelewu musi być większa od zera. 

• Ścieżka pliku – wskazana w oknie definiowania parametrów powinna wskazywać 
katalog zdefiniowany w programie Nasz Bank i być zakończona dowolnym prefiksem 
nazwy pliku np. 'c:\Nasz Bank\nb'. Wygodnie jest używać przycisku znajdującego się 
po prawej stronie pola z definicją ścieżki pliku, w celu prawidłowego zdefiniowania 
tego parametru.  

• Prawidłowy element płacowy – wybrany w oknie parametrów element musi 
znajdować się na liście płac. Ważne, aby był identyczny - ważna jest również wielkość 
liter, spacje. Jeśli taki element płacowy nie został jeszcze zdefiniowany, należy to 
zrobić. 

 
Rozwiązania najczęściej zgłaszanych problemów:  

• Brak właściwego rozpoznania konta w programie Nasz Bank - występuje, gdy konto 
bankowe firmy z programu Kadry i Płace lub Płace nie jest identyczne z żadnym z 
rachunków zdefiniowanych w programie Nasz Bank  

• Brak automatycznego wypełniania pola operacja - występuje, gdy nie została 
zdefiniowana operacja domyślna w programie Nasz Bank.  
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Wczytanie danych w Nasz Bank 

Pliki z listami płac wygenerowane z programu Kadry i Płace, zapisane w lokalizacji 
zdefiniowanej w oknie ustawień, można automatycznie wczytać do programu Nasz Bank. W 
tym celu należy wybrać z okna przelewów (przy aktywnej zakładce pozycje przelewów) 
przycisk Operacje, a po rozwinięciu menu pozycji Wczytaj przelewy z symfonii Płace 
lub Kadry i Płace.  

 

Pliki zostaną przetworzone tylko, jeśli znajdują się w zdefiniowanym folderze. Nazewnictwo 
plików ma format [podany prefiks]x.mlt, gdzie x oznacza kolejny indeks pliku. Po wykonaniu 
operacji, użytkownik zostanie poinformowany o jej przebiegu komunikatem: 

 

Błędnie wczytane pozycje będą oznaczone wykrzyknikiem w pierwszej kolumnie listy pozycji 
przelewów 

Błędne wczytanie pozycji może wynikać z:  

• Nieprawidłowe konto bankowe firmy - konto firmy zawarte z pliku (wygenerowane z 
programu Kardy i Płace) nie jest identyczne z rachunkami firmowymi zdefiniowanymi 
w programie Nasz Bank. Należy dodać wymaganą definicję rachunku w oknie 
ustawień lub wygenerować ponownie pliki z poprawnie podanym numerem rachunku.  

• Brak domyślnej operacji - w programie Nasz Bank nie została zdefiniowana operacja 
domyślna. W tym przypadku konieczne jest dodanie właściwej definicji w oknie 
ustawień.  
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• Brak danych beneficjenta - nie wypełniono poprawnie nazwiska, imienia i danych 
adresowych pracownika. Należy nanieść odpowiednie dane do danych kartotekowych 
pracownika.  

• Istnienie zabronionych znaków - w danych znajdują się znaki, których użycie może 
spowodować nieprawidłową interpretację danych - są to: ',%,!,?,^,&.  

• Aby poznać przyczynę oznaczenia pozycji jako nieprawidłowej, należy w oknie edycji 
przelewu nacisnąć przycisk F6 

Wczytywanie pozycji przelewów zewnętrznych źródeł danych 
Program Nasz Bank w wersji Professional umożliwia transfer przelewów z zewnętrznych 
źródeł danych (np. listy płac z programów nienależących do linii Symfonia). Pliki powinny 
znajdować się w katalogu, zdefiniowanym w oknie ustawień, ich nazwa powinna mieć 
rozszerzenie .mlt. Format plików opisany jest w dokumentacji, w osobnym pliku: 
FormatPlikuImportowego.txt 

Aby wczytać przelewy, należy wybrać z panelu listy przelewów przycisk Operacje, a po 
rozwinięciu menu pozycji Importuj zewnętrzne polecenia przelewów. 

 

Po wykonaniu operacji, użytkownik zostanie poinformowany o jej przebiegu komunikatem: 

 

Błędnie wczytane pozycje będą oznaczone wykrzyknikiem w pierwszej kolumnie listy pozycji 
przelewów. 
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Tworzenie paczek przelewów 
W celu sprawnego przesłania grupy przelewów do banku, należy je zgrupować w paczki, aby 
przygotować do transferu do banku. W tym celu pozycje przeznaczone do zgrupowania 
należy zaznaczyć na liście, następnie wybrać przycisk Operacje, a po rozwinięciu menu 
pozycji wybrać Grupuj polecenia. 

 

Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie dowolnej nazwy paczki, która pozwoli na 
identyfikację na liście paczek. Domyślnie jako nazwa używana jest aktualna data, 
uzupełniona kolejnym indeksem w ramach dnia.  

 

Zgrupowane zostaną tylko zatwierdzone pozycje bez błędów. Po operacji zostaną usunięte z 
listy pozycji i trafią na listę paczek. 

Paczki przelewów 

Jest to moduł pozwalający zarządzać stworzonymi już paczkami przelewów, nie wysłanymi 
do banku oraz pozwala zapisać przelewy w formie plików, gotowych do pobrania przez 
system bankowy. 

• Informacje ogólne, wyszukiwanie 

• Edycja pozycji 

• Usuwanie pozycji z paczki 
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• Usuwanie paczki 

• Zapisywanie paczek na dysk 

Informacje ogólne, wyszukiwanie 
Zapis na dysku zgrupowanych paczek przelewów oraz ich przeglądanie możliwe, jest po 
wybraniu w oknie przelewów zakładki Paczki przelewów. Można wyświetlić wszystkie 
paczki lub te spełniające zadane kryteria. Wyszukiwanie dostępne jest po wybraniu 
odpowiedniej gałęzi drzewa kryteriów, umieszczonego w zakładce Paczki przelewów. 

 

Jeżeli kryterium związane jest z koniecznością wprowadzenia parametru, otworzy się 
właściwe okno z możliwością podania szukanej wartości. 

 

W przypadku, gdy predefiniowane kryteria okażą się niewystarczające, należy użyć opcji 
Wyszukiwanie złożone. 

 

W wymaganych polach należy wprowadzić parametry i nacisnąć przycisk Wyszukaj. 



Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 107 

 

Jako rezultat wyszukiwania wyniki pojawią się w prawym panelu okna przelewów, w formie 
dwóch list: górnej zawierającej listę paczek oraz dolnej listy pozycji aktualnie wybranej 
paczki (dodatkowe możliwości listy) 

 

Edycja pozycji 
System umożliwia edycję pozycji, wybranej w dolnej liście, za wyjątkiem pozycji 
zgrupowanych. Po dwukrotnym kliknięciu na pozycję lub wybraniu przycisku Szczegóły, 
otworzy się panel szczegółów. 

Zasady dokonywania edycji opisane są w rozdziale edycja pozycji. 
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Panel umożliwia edycję wszystkich parametrów przelewu za wyjątkiem kwot pozycji 
przelewów zgrupowanych i waluty dla przelewów definiowanych na podstawie 
rozrachunków z FK. 

Usuwanie pozycji z paczki 
Z przygotowanej wcześniej paczki można usunąć dowolną pozycję. Pozycje usuwa sie po 
zaznaczeniu ich na dolnej liście i wybraniu przycisku Operacje (przy aktywnej zakładce 
Paczki przelewów), po rozwinięciu menu - Usuń pozycję przelewu. 

 

Wybrana pozycja zostanie usunięta z paczki, jeśli będzie to ostatnia pozycja, usunięta 
zostanie również paczka. 

Usuwanie paczki 
 Przygotowaną paczkę można usunąć z listy, a pozycje, które zawierała, pokażą się ponownie 
na liście pozycji przelewów. Aby usunąć paczkę, należy zaznaczyć ją na liście i wybrać z 
panelu listy paczek przycisk Operacje, a po rozwinięciu menu wybrać pozycję Usuń 
paczkę. 

 

Wybrana paczka zostanie usunięta. 

Zapisywanie paczek na dysk 
W celu realizacji przelewów, należy zaznaczyć paczki do wysłania, wybrać z panelu listy 
paczek przycisk Operacje, a następnie Zapisz zaznaczone paczki. Operacja ta 
wygeneruje pliki w formacie zgodnym z ustawieniami, w katalogu podanym podczas 
konfiguracji programu. Tak przygotowane pliki są gotowe do pobrania przez system 
bankowy. 
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Po tej operacji, paczki zapisane w plikach są automatycznie przenoszone do archiwum. 

Archiwum 

Do archiwum trafiają paczki przelewów zapisane na dysk, w celu zachowania historii 
dokonanych operacji. 

• Informacje ogólne, wyszukiwanie 

• Zapisywanie paczek na dysk 

• Administracja danymi archiwum 

Informacje ogólne, wyszukiwanie 
Paczki które zostały wysłane do banku można znaleźć w archiwum przelewów. Jest ono 
dostępne poprzez wybranie zakładki Archiwum dostępnej w lewym panelu nawigacyjnym. 
Można wyświetlić wszystkie paczki lub dokonać wyboru. Wyszukiwanie jest realizowane 
poprzez wybranie odpowiedniego kryterium w zakładce Archiwum. 

 

Jeżeli kryterium związane jest z koniecznością wprowadzenia parametru otworzy się 
właściwe okienko z pustym polem. 

Opcja Ukryte pozwala przywrócić na listę pozycje odznaczone jako ukryte - jest ona 
dostępna tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie 

 

W przypadku konieczności dokonania bardziej dokładnego wyszukiwania należy użyć opcji 
Wyszukiwanie złożone. 
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W wymaganych polach wprowadzić parametry i nacisnąć przycisk Wyszukaj. 

 Po dokonaniu wyszukiwania pojawi się prawy panel zawierający listę paczek do zapisu na 
dysk (lista górna) oraz listę pozycji paczki aktualnie wybranej(lista dolna). 

 

Administracja danymi archiwum 
W archiwum możliwe są następujące operacje administracyjne (przycisk Operacje): 
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• Zapisz zaznaczone paczki - operacja umożliwia wykonanie ponownego transferu 
przelewów do systemu bankowego. Pliki zawierające pozycje do wysłania zostaną 
zapisane na dysku, w lokalizacji zdefiniowanej w panelu ustawień  

• Cofnij wykonanie zaznaczonych przelewów - wycofywanie zapisu pliku powoduje 
przeniesienie paczki z archiwum do zakładki Paczki. Opcja przydatna jest w sytuacji, 
gdy konieczne jest ponowne wygenerowanie pliku, ale nie dla wszystkich pozycji 
(wstrzymanie płatności) lub po dokonaniu zmian w wybranych pozycjach (np. zapłata 
częściowa)  

• Ukryj zaznaczone pozycje - opcja dostępna dla użytkowników z uprawnieniem 
Zarządzanie danymi archiwum, umożliwia np. ukrycie pozycji płacowych 
transferowanych przez Nasz Bank. Po ukryciu pozycje będą widoczne tylko po 
zaznaczeniu pola wyboru Pokaż ukryte pozycje - operacja jest dostępna dla 
użytkowników posiadających uprawnienie Zarządzanie danymi archiwum.  

• Usuń definitywnie zaznaczone paczki - wykonanie operacji powoduje powrócenie 
przelewów do zakładki Przelewy. Opcja przydatna jest w sytuacji, gdy rezygnujemy z 
realizacji płatności, chcąc wykorzystać pozycje do utworzenia nowej paczki, lub gdy 
chcemy usunąć pozycje z systemu.  

• Okresowe zestawienie wykonanych przelewów - jest to okno zestawienia przelewów, 
zrealizowanych w określonym okresie. (dodatkowe możliwości listy) Uzupełnieniem 
zestawienia jest możliwość eksportu do MSExcel i HTML  
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Wczytywanie wyciągów 

Moduł wczytywania wyciągów jest dostępny poprzez przycisk Wyciągi w pasku 
narzędziowym lub poprzez kombinację klawiszy Ctrl + 3. 

 

W celu wczytania wyciągów, należy wyeksportować dane z systemu bankowego (sposób 
eksportu zależny jest od systemu – po bliższe informacje należy zwrócić się do dostawcy 
oprogramowania). Po wybraniu modułu Wyciągi, na ekranie pokaże się lista dostępnych 
systemów bankowych. Należy zaznaczyć w pierwszej kolumnie te, z których wyciągi zostały 
wyeksportowane.  

Należy również zaznaczyć odpowiednie opcje konwersji: 

• Usuń plik po wczytaniu – plik z danymi zostanie fizycznie usunięty z dysku po 
wczytaniu. 

• Użyj stałych fraz – zostanie uruchomiony mechanizm stałych fraz. Jego działanie 
polega na zastosowanie zdefiniowanych w słowniku fraz, w celu podmiany 
używanego szablonu księgowania na inny, w przypadku wystąpienia w szczegółach 
pozycji wyciągu wyrazów, określanych jako fraza i fraza dod. Zaimplementowany 
algorytm przeszukiwania faworyzuje zapisy, w których została określona fraza 
podstawowa lub dodatkowa. Wprowadzenie właściwych fraz i przypisanie ich do 
szablonów księgowań pozwala na zautomatyzowanie dekretacji takich operacji jak: 
lokata, opłata, wynagrodzenie itp.  

• Użyj grupowania kwot - zostanie uruchomiony mechanizm grupowania kwot. Polega 
on na automatycznym sumowaniu pozycji wyciągu o wskazanych kwotach, w celu 
zaksięgowania operacji jedną kwotą zbiorczą. Można wykorzystać ten mechanizm np. 
gdy pojawiająca się wielokrotnie opłata za przelew, może zostać zaksięgowana jedną 
kwotą zbiorczą. Wprowadzony opis może zostać użyty jako fraza w oknie fraz i 
umożliwić zastosowanie dowolnego szablonu księgowania w celu uzyskania 
odpowiedniej dekretacji. 
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• Rozliczaj transakcje - zostanie uruchomiony mechanizm automatycznego rozliczania 
transakcji; mechanizm ten w przypadku współpracy z Systemem Symfonia wstawi 
rozrachunek i rozliczy transakcję w przypadku, gdy transakcja jest transakcją bez 
żadnych rozrachunków oraz kwota rozliczenia odpowiada kwocie transakcji. Podczas 
współpracy z Systemem Zarządzania Forte program w przypadku, gdy istnieją 
transakcje do rozliczenia, zawsze otworzy okno rozliczania rozrachunków i zasugeruje 
najlepiej pasującą transakcję do rozliczenia. Jeśli w ustawieniach szablonów 
księgowań dla konta jest wybrana opcja tworzenia nowej transakcji, nie zostanie 
uruchomiony mechanizm rozliczania istniejącej transakcji, a zostanie utworzona nowa 
transakcja. 

Po wyborze odpowiednich opcji należy wybrać przycisk Wczytaj. 

W przypadku znalezienia przez program operacji na kontach nie zdefiniowanych w 
ustawieniach, zostanie wyświetlone okno dodawania kont firmowych. 

 

Po wybraniu właściwej pozycji należy wcisnąć przycisk Dodaj wskazane konto. Można 
przejść do panelu definiowania kont i uzupełniając brakujące informacje dodać konto firmy. 
Zasady wypełniania danych rachunków bakowych firmy opisane są w ustawieniach. 
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Po wypełnieniu pól należy wybrać przycisk Zapisz. Zostanie ponownie wyświetlona lista, a 
zdefiniowane już konto zostanie z niej usunięte. W podobny sposób należy postępować ze 
wszystkimi kontami znajdującymi się na liście. Po dodaniu wszystkich pozycji okno zostanie 
automatycznie zamknięte. W przypadku, gdy dane konto nie powinno się znaleźć w definicji 
kont firmy, należy wybrać przycisk anuluj i kontynuować wczytywanie wyciągów. Pozycje z 
anulowanych kont nie zostaną dodane do wyciągów.  

W następnym etapie użytkownik będzie pytany o szablon księgowania dla każdego wyciągu 
oraz aktywność modułu uzgadniania kontrahentów. 

 

Zaznaczenie opcji Uzgadniaj kontrahentów sprawi, że dla każdej pozycji wyciągu, dla 
której program nie będzie w stanie zidentyfikować beneficjenta zostanie wyświetlone okno 
słownika z prośbą o wskazanie właściwej pozycji.  
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Jednorazowe wskazanie zostanie odpisane w bazie uzgodnień do późniejszego 
wykorzystania. Po odszukaniu kontrahenta należy wybrać go za pomocą przycisku Użyj. Aby 
pominąć uzgodnienie pojedynczego kontrahenta należy wcisnąć przycisk Pomiń. 
Zaznaczenie pola wyboru przy tym przycisku i wciśnięcie go, spowoduje pominięcie 
uzgadniania kolejnych kontrahentów z wczytywanego wyciągu.  

 

Uzgodnieniami można administrować korzystając z przycisku Uzgodnienia znajdującego się w 
podstawowym oknie wyciągów. Jeśli system zapamiętał nieprawidłowo wskazane 
uzgodnienie, przed kolejnym wczytywaniem należy takie uzgodnienie usunąć, aby dokonać 
ponownego tym razem prawidłowego wskazania kontrahenta. 

 
Przycisk Grupowanie otwiera okno słownika grupowania kwot. Jego zastosowanie polega 
na udostępnieniu funkcji sumowania pozycji wyciągu o wskazanych kwotach, w jedną kwotę 
zbiorczą. Wprowadzony opis może zostać użyty jako fraza w oknie fraz i umożliwić 
zastosowanie dowolnego szablonu księgowania w celu uzyskania odpowiedniej dekretacji. 
Opis obsługi okna dostępny jest w opisie słownika. 

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na możliwości mechanizmów: tagi i wyjątki.  

Jeżeli wczytywane, są wyciągi walutowe, a w systemie nie ma zdefiniowanego kursu waluty 
na dany dzień, system otworzy okno z możliwością wprowadzenia potrzebnego kursu. 
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Jeżeli istnieją odpowiednie nierozliczone transakcje i opcja Rozliczaj transakcje jest 
włączona oraz przy definicji konta FK opcja Nowa transakcja jest wyłączona, pojawi się 
okno do ręcznego rozliczenia transakcji. W kolumnie Rozlicz można wpisać bezpośrednio 
kwotę rozliczenia. Po odszukaniu odpowiedniej transakcji do rozliczenia na liście, poprzez 
naciśnięcie przycisku Rozlicz lub dwukrotne kliknięcie na wierszu system wybiera bieżącą 
transakcję jako rozliczaną z kwotą widniejącą w kolumnie Pozostało. Jeśli w momencie 
ukazania się okna system jednoznacznie zidentyfikuje transakcję do rozliczenia zostanie ona 
automatycznie wybrana. Pozycje wybrane do rozliczenia zaznaczana są na liście pogrubioną 
czcionką, całość rozliczeń jest zatwierdzana za pomocą przycisku Użyj. 

 

Po zakończeniu wczytywania, użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem, a przebieg 
procesu wczytywania będzie widoczny w tabeli logów okna wczytywania wyciągów. 
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Stałe frazy 

Zastosowanie zdefiniowanych w tym słowniku danych polega na podmianie używanego 
szablonu księgowania na inny. Pozwala on na zdefiniowanie ciągu znaków (określanych jako 
fraza i fraza dod.), który znaleziony w szczegółach pozycji wyciągu będzie decydował o 
wyborze szablonu księgowania. 

Wprowadzenie właściwych fraz i przypisanie ich do szablonów księgowań pozwala na 
zautomatyzowanie dekretacji takich operacji jak: lokata, opłata, wynagrodzenie itp. 

Słownik Fraz dostępny jest z następujących lokalizacji: 

• Panelu szablonów księgowań. 

• Okna  wczytywania wyciągów. 

Składa się z okna zawierającego listę zdefiniowanych fraz wraz z przyciskami koniecznymi do 
ich administracji. (dodatkowe możliwości listy) 
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• Dodaj – dodaje nową frazę poprzez wstawienie nowego wiersza do listy – konieczne 
jest wprowadzenie frazy, wybranie z listy systemu bankowego oraz szablonu FK 

• Usuń – usuwa wskazany rekord z definicją frazy. 

• Szczegóły  – otwiera panel z podglądem szczegółów aktualnie wybranego szablonu 
FK. 

• Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany w bazie danych. 

Modyfikacja danych odbywa się bezpośrednio na liście. 

Aby zmiany zostały zarejestrowane w bazie konieczne jest dokonanie zapisu! 

Grupowanie kwot 

Jego zastosowanie polega na udostępnieniu funkcji sumowania pozycji wyciągu w pozycje 
zbiorczą. Należy określić kwotę operacji powtarzalnej. Mechanizm umożliwia np. księgowanie 
kwotą zbiorczą pojawiającej się wielokrotnie opłaty za przelew. Wprowadzony opis może 
zostać użyty jako fraza w oknie fraz i umożliwić zastosowanie dowolnego szablonu 
księgowania w celem uzyskania odpowiedniej dekretacji. Jeżeli warunek spełni tylko jeden 
przelew z wyciągu, zostanie zmieniony jego opis. 

Słownik grupowania kwot jest dostępny tylko z okna wczytywania wyciągów. 

Składa się on z okna zawierającego listę zdefiniowanych kwot wraz z przyciskami 
koniecznymi do ich administracji. (dodatkowe możliwości listy) 
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• Dodaj – dodaje nową pozycję poprzez wstawienie nowego wiersza do listy – 
konieczne jest wprowadzenie kwoty, opisu oraz wybranie z listy systemu bankowego. 

• Usuń – usuwa wskazany rekord z definicją kwoty. 

• Edycja dokonywana jest bezpośrednio w tabeli, zaś użycie przycisku Zapisz – 
zapisuje wprowadzone zmiany w bazie danych. 

Aby zmiany zostały zarejestrowane w bazie konieczne jest dokonanie zapisu! 

Uzgodnienia 

Uzgodnieniami można administrować korzystając z przycisku Uzgodnienia znajdującego się 
w podstawowym oknie wyciągów. Po jego wybraniu otwiera się okno uzgodnień. (dodatkowe 
możliwości listy) 

 

Pozwala ono na usunięcie błędnej pozycji. Następuje to poprzez wybranie przycisku Usuń 
oraz na zakończenie przycisku Zapisz. Celem zmniejszenia ryzyka błędów zrezygnowano z 
opcji edytowania i ręcznego dodawania pozycji.  

Wyjątki 

W systemie istnieje możliwość definiowania wyjątków. Mechanizm ten pozwala na 
zdefiniowanie ciągu znaków, który znaleziony w opisie pozycji (zdefiniowanym wg reguły 
ustalonej w systemach bankowych) będzie zamieniony na wprowadzony inny ciąg. 
Definiowanie wyjątków jest możliwe poprzez wybranie przycisku Ustawienia -> Wyjątki w 
podstawowym oknie wyciągów. 

Składa się z okna zawierającego listę zdefiniowanych wyjątków wraz z przyciskami 
koniecznymi do ich administracji. (dodatkowe możliwości listy) 
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• Dodaj - dodaje nowy wyjątek poprzez wstawienie nowego wiersza do listy - 
konieczne jest wprowadzenie słowa Zamień z., drugim polem jest Zamień na. 

• Usuń - usuwa wskazany rekord z definicją wyjątku. 

• Zapisz - zapisuje wprowadzone zmiany w bazie danych. 

 

Modyfikacja danych odbywa się bezpośrednio w liście. 

Aby zmiany zostały zarejestrowane w bazie konieczne jest dokonanie zapisu! 

Tagi 

W programie istnieje system definiowania tagów. Pozwala on, na zdefiniowanie matrycy 
znaków, która znaleziony w opisie pozycji (zdefiniowanym wg reguły ustalonej w systemach 
bankowych) będzie zinterpretowana jako makro #G. Dla przykładu: wprowadzenie tagu 
"ID=[4-8]" będzie przez system zinterpretowane jako: odszukaj ciąg znaków zaczynający się 
od ID= a następnie pobierz od 4 do 8 znaku tego ciągu (Czyli w naszym przykładzie jeśli 
ciągiem byłoby ID=123 tag zwróciłby wartość 123 - "1" znajduje się na 4 pozycji licząc od 
"I", "23" odpowiednio na 5 i 6 pozycji ). 

Definiowanie tagów jest możliwe poprzez wybranie przycisku Ustawienia -> Tagi w 
podstawowym oknie wyciągów. 

Składa się z okna zawierającego listę zdefiniowanych tagów wraz z przyciskami koniecznymi 
do ich administracji. (dodatkowe możliwości listy) 

 

• Dodaj - dodaje nowy tag poprzez wstawienie nowego wiersza do listy - konieczne 
jest wprowadzenie słowa Zamień z., drugim polem jest Zamień na. 

• Usuń - usuwa wskazany rekord z definicją tagu. 

• Zapisz - zapisuje wprowadzone zmiany w bazie danych. 

Modyfikacja danych odbywa się bezpośrednio w liście. 

Aby zmiany zostały zarejestrowane w bazie konieczne jest dokonanie zapisu! 



Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 121 

 

Windykacja 

Moduł windykacji jest najnowszą funkcjonalnością aplikacji NASZ BANK. Pozwala on nie tylko 
w prosty sposób odnaleźć dłużników z kartoteki kontrahentów, ale również pozwala na 
planowanie oraz wykonywanie operacji windykacyjnych.  

 

Wśród operacji windykacyjnych dostępne są:  

• Rozmowa telefoniczna  

• Rozmowa osobista  

• Poczta e-mail  

• Upomnienie  

• Nota odsetkowa  

• Ustawienie przypomnienia  

• Sąd/Komornik 
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Funkcjonalność windykacji pozwala również na generowanie dokumentów, które można 
przesłać do dłużników: 

• Wygenerowanie upomnienia 

• Wygenerowanie noty 

• Wysłanie wiadomości e-mail 

Listę dłużników można również wyeksportować do pliku XML, który może być 
wykorzystywany w innych aplikacjach, systemach (np. Microsoft Excel). 

Program umożliwia również zbiorczą zmianę parametrów odsetek. 

Moduł Windykacji posiada również system przypomnień.  

Windykacja – parametryzacja 

Moduł windykacji wymaga uprzednich działań parametryzacyjnych. 

Należy zacząć od nadania uprawnień dla użytkownika mającego zajmować się windykacją. 
Czynność tę wykonujemy w ustawieniach programu w sekcji dotyczącej Użytkowników. 

 

Należy nacisnąć przycisk Uprawnienia i w oknie uprawnień należy uaktywnić checkbox 
informujący o dostępie do modułu. 
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Ustawienia konta e-mail 

Kolejną istotną zmianą jaką należy dokonać są ustawienie konta poczty e-mail, z którego 
wysyłane będą wiadomości e-mail z programu Nasz Bank. Parametry te dostępne są w 
zakładce ustawień - Dane Firmy.  

W tym miejscu zostały dodane nowe pola tekstowe: 
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• SMTP- adres ip lub domenowy serwera SMTP poczty e-mail  

• Login - login konta e-mail,  

• Hasło - hasło do konta e-mail,  

• Adres e-mail - adres z którego i na który mają być wysyłane maile związane z 
działaniami windykacyjnymi,  

• Nazwa Konta e-mail - Nazwa konta nadawcy wiadomości e-mail jaką będzie widział 
adresat wiadomości e-mail  

Windykacja – lista działań 

W oknie tym użytkownik zobaczyć może listę działań windykacyjnych jakie zostały wykonane 
przy użyciu aplikacji Nasz Bank i modułu Windykacja. 

Listę tę można filtrować, poprzez wybranie pola pod polem opisującym nazwę kolumny i 
poprzez wpisanie poszukiwanej informacji. 
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Po zaznaczeniu interesującego nas działania i wybraniu przycisku Przejdź do okna 
spowoduje otwarcia okna, w którym zobaczymy bardziej szczegółowe informacje, m. in. 
załączone pliki, powiązane dokumenty. 

 

 

 

 

 

Windykacja należności 

Moduł windykacji jest dostępny w menu głównym Operacje w pasku narzędziowym lub 
poprzez kombinację klawiszy Ctrl + W 

 
 

 

 

 

W oknie windykacji znajdują się zdefiniowane filtry umożliwiające wyświetlenie kontrahentów 
będącymi dłużnikami, według określonych kryteriów/filtrów: 
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• Tylko przeterminowane - lista dokumentów z przekroczonym terminem płatności 

• Data wystawienia - lista dokumentów ze wskazaną przez użytkownika datą 
wystawienia dokumentu 

• Termin płatności - lista dokumentów ze wskazanym przez użytkownika terminem 
płatności 

• Numer faktury - wyświetli interesujący nas dokument po uprzednim podaniu 
numeru faktury 

• Dłużnik - Otworzy listę kontrahentów i po wybraniu przez użytkownika jednego z 
nich, wyświetli na ekranie listę przeterminowanych dokumentów 

• Wartość wierzytelności - lista dokumentów ze wskazaną przez użytkownika 
wartością wierzytelności 

oraz dodatkowo  

• Złożone - który umożliwia zdefiniowanie kryteriów przeszukiwania bazy 
kontrahentów - dłużników, a następnie zapisanie filtru na stałe w programie  
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W oknie windykacji należności oprócz nazwy dłużnika znaleźć można informacje o:  

• ilości upomnień przekazanych kontrahentowi,  

• liczbę wystawionych not odsetkowych,  

• liczbę przesłanych wiadomości e-mail o zaległościach w płatnościach,  

• stan określający czy należności są terminowe czy nieterminowe,  

• informacje o nieopłaconych dokumentach wystawionych w programie Finansowo-
Księgowym,  

• datę wystawienia tego dokumentu,  

• kwotę należności, kwotę do rozliczenia,  
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• walutę należności,  

• termin płatności dokumentu,  

• konto księgowe,  

• adres e-mail,  

• adres strony www  

• informacje o sposobie naliczania odsetek.  

Informacje te zawarte są w przejrzystym oknie podzielonym kolumnami. 

 

 

Okno Windykacji należności 
 

Windykowanie należności  

W celu windykacji należności należy z menu głównego Operacje w pasku narzędziowym 
wybrać windykację należności. 

 

W oknie windykacji należności, po zaznaczeniu wybranych dokumentów można wykonać 
odpowiednie Operacje - Działania .  

Działania zostały podzielone na 3 sekcje:  

 Rejestracja działań:  

• Rozmowa telefoniczna  
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• Rozmowa osobista  

• Poczta e-mail  

• Upomnienie  

• Nota odsetkowa  

• Ustawienie przypomnienia  

• Sąd/Komornik 

 

 Generowanie dokumentów  

• Wygenerowanie upomnienia 

• Wygenerowanie noty 

• Wysłanie maila 

 

 Dodatkowe działania  

• Zbiorcza zmiana parametrów odsetek 
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Po zaznaczeniu dokumentu na liście i wybranie przycisku szczegóły.  

Funkcje przycisków:  

Pozwala na zmianę znaczników na dokumentach    
zaznaczonych na liście  

Przeniesie nas do okna Przypomnień  

Przeniesie nas do okna szczegółów transakcji  

Umożliwia wykonywanie operacji na zaznaczonych dokumentach 
(generowanie not, rozmowa telefoniczna, itp.)  

Zapisuje zmiany  

  

Windykacja należności - szczegóły transakcji  
 

W oknie tym prezentowane są informacje, po zaznaczeniu w oknie Windykacja należności 
transakcji i wybranie przycisku Szczegóły. 
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Znajdziemy tam:  

• Numer dokumentu  

• Numer ewidencyjny  

• Kwota dokumentu  

• Waluta  

• Data dokumentu  

• Data operacji  

• Data wystawienia  

• Treść 

Znajdziemy również informacje takie jak:  

• Pozycja w programie finansowo - księgowym  

• Kod dłużnika  

• Nazwa dłużnika  

• Ulica dłużnika  

• Miasto i kod pocztowy dłużnika  
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• 2 numery telefonu  

• Adres e-mail 

Poniżej znajduje się tabela z transakcją.  

 

Pod kolumnami działania, noty i odsetki - parametry znajdują się przyciski          , które 
pozwalają na:  

• podgląd działań wykonanych w związku z transakcją i miejsce, z którego można 
odłączyć działania od transakcji  

• podgląd wygenerowanych i zaksięgowanych w programie finansowo - księgowym not 
odsetkowych  

• zmianę naliczania odsetek  

 

Przycisk                     pozwala powrócić do okna Windykacja należności  

 

Windykacja – parametry odsetek 
 

Zbiorcza zmiana parametrów odsetek 

Zbiorcza zmiana parametrów odsetek dostępna jest poprzez okno windykacja należności pod 
przyciskiem Operacje. 

 

W module windykacji wprowadzono możliwość zmiany parametrów dotyczących sposobu 
naliczania odsetek. 
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Do wyboru są 3 metody naliczania: 

• bez odsetek 

• stałe - stopa dzienna gdzie użytkownik powinien podać wartość liczbową %/dzień  

• ustawowe - zmodyfikowane o współczynnik - W przypadku podania współczynnika 
1, wówczas do obliczeń wzięta będzie stopa ustalona w ustawie (wartość 
współczynnika 2 oznacza po prostu przemnożenie stopy ustawowej x 2)  

Generowanie dokumentów 
 

Moduł windykacji pozwala również na generowanie gotowych do wysłania dokumentów. 
Czynność tę wykonujemy również w oknie Windykacja - należności, dostępnego z menu 
Operacje w pasku narzędziowym lub poprzez kombinację klawiszy Ctrl + W.  

 

Generowanie upomnienia 

W celu windykacji należności należy z menu głównego Operacje w pasku narzędziowym 
wybrać windykację należności.  

 

W oknie windykacji należności, po zaznaczeniu wybranych dokumentów można wykonać 
odpowiednie Operacje -> Działania -> Generowanie upomnienia  
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W programie zawarte są szablony dla dokumentów. Szablony te są możliwe do edycji celem 
poddania ich indywidualnym zmianom, np. graficznym. Aby wygenerować upomnienie należy 
wskazać odpowiedni szablon i zatwierdzić operację. 
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Program wygeneruje dokument i wyświetli go w oknie programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wygenerowany dokument możemy:  

                     - wydrukować  

                               - zapisać w postaci pliku PDF na dysku komputera,  

                               - zapisać jako działanie windykacyjne w programie,  

                                          - ustawić znacznik celem, np. dalszych analiz. 

                    - wykona operacje dla powyższych funkcji w przypadku zaznaczenia     
  checkboxu.  

Uwaga!  

W programie umożliwiono zbiorcze generowanie not odsetkowych dla dokumentów 
związanych z różnymi kontrahentami. Operacje generowania dokumentów jest identyczna 
jak w opisie powyżej. 

W przypadku, gdy natrafimy na sytuację, gdzie dokumenty będą powiązane z różnymi 
kontrahentami to wówczas w górnej części okna Generowanie zdarzeń należy zaznaczyć 
checkbox Dla wszystkich  

 



Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 136 

 

Po zaznaczeniu i kliknięciu w przycisk Przetwórz, program wygeneruje noty oddzielne noty 
odsetkowe dla każdego z kontrahentów.  

Generowanie noty 

W celu windykacji należności należy z menu głównego Operacje w pasku narzędziowym 
wybrać windykację należności.  

 

 

W oknie windykacji należności, po zaznaczeniu wybranych dokumentów można wykonać 
odpowiednie Operacje -> Działania -> Generowanie noty  

W programie zawarte są szablony dla dokumentów. Szablony te są możliwe do edycji celem 
poddania ich indywidualnym zmianom, np. graficznym. Aby wygenerować notę odsetkową 
należy wskazać szablon not odsetkowych i zatwierdzić operację. 
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Program wygeneruje dokument i wyświetli go w oknie programu. 

 

Tak wygenerowany dokument możemy:  

                     - wydrukować  

                               - zapisać w postaci pliku PDF na dysku komputera,  

                               - zapisać jako działanie windykacyjne w programie,  

                      - zaksięgować dokumenty w programie finansowo - księgowym (Symfonia 
Finanse i Księgowość lub Forte Finanse i Księgowość) 

                                          - ustawić znacznik celem, np. dalszych analiz. 

                    - wykona operacje dla powyższych funkcji w przypadku zaznaczenia              
 checkboxu. 

Zaznaczenie opcji przy Zaksięguj spowoduje pojawienie się okna parametryzacji 
dokumentu. 
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Po jego wypełnieniu program utworzy w buforze programu finansowo - księgowego 
odpowiedni dokument. 

 

Uwaga!  

W programie umożliwiono zbiorcze generowanie not odsetkowych dla dokumentów 
związanych z różnymi kontrahentami. Operacje generowania dokumentów jest identyczna 
jak w opisie powyżej. 

W przypadku, gdy natrafimy na sytuację, gdzie dokumenty będą powiązane z różnymi 
kontrahentami to wówczas w górnej części okna Generowanie zdarzeń należy zaznaczyć 
checkbox Dla wszystkich  

 

Po zaznaczeniu i kliknięciu w przycisk Przetwórz, program wygeneruje noty oddzielne noty 
odsetkowe dla każdego z kontrahentów.  

 

Generowanie wiadomości e-mail  

W celu wysłania dokumentów windykacyjnych należności w wiadomości e-mail, należy z 
menu głównego Operacje w pasku narzędziowym wybrać windykację należności.  
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W oknie windykacji należności, po zaznaczeniu wybranych dokumentów można wykonać 
odpowiednie Operacje -> Działania -> Wysłanie maila. 

W działaniu tym zostanie utworzona wiadomość e-mail zawierająca notę lub upomnienie. 
Adres mailowy odbiorcy musi być uzupełniony w kartotece kontrahentów.  

W programie zawarte są szablony dla dokumentów. Szablony te są możliwe do edycji celem 
poddania ich indywidualnym zmianom, np. graficznym. Aby wygenerować upomnienie należy 
wskazać szablon i zatwierdzić operację. 

 

Program wygeneruje dokument i wyświetli go w oknie programu. 

Tak wygenerowany dokument możemy:  

                     - wydrukować,  

                               - zapisać w postaci pliku PDF na dysku komputera,  

                               - zapisać jako działanie windykacyjne w programie,  

                      - wysłać dokument mailem  

                                          - ustawić znacznik celem, np. dalszych analiz. 
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                    - wykona operacje dla powyższych funkcji w przypadku zaznaczenia              
 checkboxu. 

Wybranie opcji Wyślij spowoduje przesłanie wygenerowanych dokumentów na podane               
w kartotece kontrahenta adres e-mail, który w każdym momencie można zmienić 
wprowadzając nowy adres. 

 

Uwaga! 

W programie umożliwiono zbiorcze generowanie i wysyłanie wiadomości mail dla 
dokumentów związanych z różnymi kontrahentami. Operacje wysyłania maili do większej 
liczby kontrahentów jest identyczna jak w opisie powyżej.  

W przypadku gdy natrafimy na sytuację, gdzie dokumenty będą powiązane z różnymi 
kontrahentami to wówczas w górnej części okna Generowanie zdarzeń należy zaznaczyć 
checkbox Dla wszystkich.  

 

Po zaznaczeniu i kliknięciu w przycisk Przetwórz program wygeneruje dokumenty oddzielnie 
dla każdego z kontrahentów i wyśle je również do odpowiednich kontrahentów.  
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Szablony dokumentów windykacyjnych 

Moduł Windykacja zawarty w aplikacji NASZ BANK został wyposażony w przykładowe 
szablony używane przy generowaniu dokumentów windykacyjnych.  
Szablony dokumentów są przygotowane w postaci plików html, które zostały przygotowane 
według kodowania znaków UTF-8.  

Użytkownicy programu mogą w sposób samodzielny dokonać zmian w wyglądzie szablonów 
(wystarczy znajomość języka html).  

 
W szablonach można stosować makra, czyli zestawy rozkazów dla aplikacji, które w sposób 
automatyczny wstawią wymagane wartości.  

W chwili obecnej użytkownikom do dyspozycji oddane zostały poniższe makra:  

   #data - data systemowa  

   #KHNazwa - nazwa kontrahenta  

   #KHKod - kod kontrahenta  

   #KHAdres - adres kontrahenta  

   #KHMiasto - kod [pocztowy i miasto  

   #KHNIP - nip kontrahenta  

   #Wal - waluta 

 

W tabeli (wszystkie makra z tabeli dotyczące jednej transakcji powinny być zawarte                    
w jednym wierszu - wiersz zostanie powielony tyle razy ile jest zaznaczonych transakcji):  

   #TTermin - termin płatności  

   #TDataDok - data dokumentu  

   #TNrDok - numer dokumentu  

   #TKDokW - kwota transakcji w walucie  

   #TKDokPLN - kwota transakcji w złotych  

   #TKZapPLN - Kwota pozostała do zapłaty w złotych  

   #TKZapW - kwota pozostała do zapłaty w walucie  

   #TOdsetki - kwota odsetek 
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Dla not odsetkowych: 

   #TNDataod - Data faktury dla wierszy faktury oraz data od dla odsetek  

   #TNDatado - Termin płatności dla wierszy faktury oraz data do dla odsetek  

   #TNOpis - W zależności od wiersza - numer faktury/odsetki/rozliczenie  

   #TNProcent - procent odsetek  

   #TNKwota - kwota odpowiednio faktury/rozliczenia/podstawa odsetek  

   #TNOdsetki - kwota odsetek  

   #TNWalKwota - kwota walutowa odpowiednio faktury/rozliczenia/podstawa odsetek  

   #TNWalOdsetki - kwota walutowa odsetek  

   #TNDni - liczba dni naliczania odsetek 

 

Makra podsumowań (suma dla wszystkich transakcji):  

   #TotalZapPLN - suma do zapłaty w zł  

   #TotalZapW - suma do zapłaty w walucie  

   #TotalDokW - suma kwot wszystkich transakcji w walucie  

   #TotalDokPLN - suma kwot wszystkich transakcji w zł  

   #TotalOdsetki - suma odsetek  

   #SlowniePLN - słownie suma do zapłaty w zł  

   #SlownieW - słownie suma do zapłaty w walucie  

   #SlownieZOdsetkamiPLN - słownie suma do zapłaty + odsetki w zł  

   #SlownieZOdsetkamiW - słownie suma do zapłaty + odsetki w walucie 

   #NTotalOdsetki - suma odsetek dla noty  

   #NSlownieOdsetki - suma odsetek dla noty słownie 

   #NWalTotalOdsetki - suma odsetek dla noty w walucie  

   #NWalSlownieOdsetki - suma odsetek dla noty słownie w walucie 
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Powiadomienia 

System przypomnień  

Moduł Windykacji posiada również system przypomnień. Dzięki któremu możemy zaplanować 
sobie przyszłe działania windykacyjne, np. kolejny kontakt telefoniczny, przypomnienie                 
o wykonaniu czynności.  

 

 

Dostępne są one w oknie Windykacja - należności poprzez przycisk Przypomnienia.  

 

 

W celu ustawienia przypomnienia należy poprzez przycisk Operacje wybrać działanie 
Ustawienie Przypomnienia.  
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W nowo otwartym oknie należy wypełnić pola dotyczące:  

• Typ działania - z rozwijalnej listy  

• Osoba kontaktowa  

• Data działania - data oznaczająca dzień wprowadzenia przypomnienia do programu.  

• Termin - Data, której przypomnienie dotyczy  

• Temat - Krótki opis dla przypomnienia  

• Notatka - Pole do wprowadzenia dowolnych notatek  

Należy również zaznaczyć checkbox Przypomnienie.  

Po wybraniu przycisku zapisz przypomnienie będzie zapisane w bazie programu.  

 
Aby sprawdzić jakie przypomnienia mamy na dzisiejszy dzień wystarczy wrócić do okna 
Windykacja - należności i wybrać przycisk Przypomnienia.  

 

Pod opisem kolumn znajdują się pola, w które użytkownik może wpisać wybrana wartości 
dzięki temu filtrując widoczną listę.  

 
Opis kolumn:  

• x - checkbox przypomnienia - oznacza czy działania ma ustawione przypomnienie, 
czy już zostało zrealizowane  

• Zdarzenie - opisuje typ działania (rozmowa tel., upomnienie)  
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• Data - dokładna data wprowadzenia działania  

• Temat  

• Termin - data, na którą ustawione jest przypomnienie  

• Osoba kontaktowa  

• Kontrahent  

• Użytkownik - który wprowadził działanie. 

 

W przypadku gdy użytkownik przejdzie do zadań opisanych w przypomnieniu, należy w tym 
przypomnieniu zdjąć chechkbox Przypomnienie i zapisać zmianę. Będzie to jednoznaczne z 
podjęciem działań, czyli zrealizowaniem przypomnienia.  

Funkcje przycisków dostępnych w oknie: 

                                            - pokaże listę dokumentów związanych z konkretnym  
    przypomnieniem i pozwala na odłączenie dokumentów  

                                          - pozwala ustawić znacznik celem, np. dalszych analiz. 

                                         - przeniesie użytkownika do zaznaczonego przypomnienia  

                           - przeniesie użytkownika do okna Przypomnień  

           - pozwala na usunięcie lub założenie checkboxu przypomnienia na wyświetlonych 
    przypomnieniach.  

                    -  zamknie okno Listy działań  

                        - zapisuje zmiany  

                       - anuluje zmiany  

                           - pozwala na dołączenie dowolnego pliku do przypomnienia  

                          - pozwala na usunięcie dowolnego pliku z przypomnienia  

                          - pozwala na otwarcie załączonego do przypomnienia pliku  

                           - pozwala na zapis pliku z przypomnienia na dysku twardym komputera  
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Pliki do pobrania 

Nasz Bank 2013 

  

Strona główna producenta:   www.mapsolutions.pl 

Adres handlowy e-mail producenta:  biuro@mapsolutions.pl 

Informacja techniczna:    NaszBank@mapsolutions.pl 

  

Do pobrania: 

Aktualna wersja:  ftp://mapsolutions.pl/download/naszbank/demo/NB.zip 

Dokumentacja:  ftp://mapsolutions.pl/download/naszbank/doc/dokumentacja.zip 

Raporty SYMFONIA Płace :  

   ftp://mapsolutions.pl/download/naszbank/raporty/place.zip 

Raporty SYMFONIA Kadry i Płace: 

    ftp://mapsolutions.pl/download/naszbank/raporty/kadry.zip 

Raporty SYMFONIA Finanse i Księgowość: 

    ftp://mapsolutions.pl/download/naszbank/raporty/fk.zip 

 


