MultiCash 3.22
Uživatelská p íru ka v.1.8

MULTICASH 3.2
UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA

Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash
Telefon:
E-mail:
Web:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash

MultiCash 3.22
Uživatelská p íru ka v.1.8

Obsah:
1.

CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH ......................................................... - 3 1.1.

2.

Funkce služby MultiCash...................................................................................................... - 3 -

Technické podmínky pro provoz aplikace........................................................... - 4 2.1.
Hardware ............................................................................................................................... - 4 2.1.1.
Klient – pracovní stanice ................................................................................................. - 4 2.1.2.
Server............................................................................................................................. - 4 2.2.
Sí ové prost edí .................................................................................................................... - 5 2.3.
Software................................................................................................................................. - 6 2.3.1.
Klient – pracovní stanice ................................................................................................. - 6 2.3.2.
Server............................................................................................................................. - 6 -

3.

Spušt ní aplikace a p ihlášení uživatele ............................................................. - 6 3.1.
3.2.
3.3.

4.

P ihlášení uživatelským jménem a heslem .......................................................................... - 7 P ihlášení elektronickým podpisem..................................................................................... - 7 P ihlášení systémovým jménem........................................................................................... - 7 -

Základní modul ...................................................................................................... - 7 4.1.
Spušt ní komunikace pro p íjem dat z banky...................................................................... - 8 4.2.
P ehled z statk ................................................................................................................... - 9 4.3.
P ehled výpis ..................................................................................................................... - 10 4.4.
P ehled obrat a p edú tovaných položek ........................................................................ - 13 4.5.
Historie výpis a obrat ...................................................................................................... - 14 4.6.
Neaktivní ú et...................................................................................................................... - 16 4.7.
Zobrazení a tisk informací z Info panelu ............................................................................ - 16 4.8.
Systémový protokol ............................................................................................................ - 18 4.9.
Zálohování aplikace a dat ................................................................................................... - 19 4.9.1.
Zálohování databází aplikace........................................................................................ - 19 4.9.2.
Obnova databází ze zálohy........................................................................................... - 21 -

5.

Zadání a odeslání platebních p íkaz ................................................................ - 22 5.1.
Spušt ní platebních modul ............................................................................................... - 22 5.2.
Modul eský tuzemský platební styk (CZI)........................................................................ - 23 5.2.1.
Manuální zadání tuzemského platebního p íkazu .......................................................... - 23 5.2.2.
Import souboru tuzemských platebních p íkaz ............................................................. - 27 5.3.
Modul eský zahrani ní platební styk (CZA) ..................................................................... - 28 5.3.1.
Typy zahrani ního platebního styku .............................................................................. - 29 5.3.2.
Manuální zadání zahrani ního platebního p íkazu......................................................... - 30 5.3.3.
Import souboru platebních p íkaz ................................................................................ - 36 5.4.
Modul SEPA plateb (SPA) ................................................................................................... - 37 5.4.1.
Nastavení modulu......................................................................................................... - 37 5.4.2.
Manuální zadání platebních p íkaz SEPA.................................................................... - 41 5.4.3.
Import souboru platebních p íkaz SEPA...................................................................... - 45 5.5.
Modul SWIFTových zpráv MT101 (RFT) ............................................................................. - 46 5.5.1.
Nastavení modulu......................................................................................................... - 46 5.5.2.
Manuální zadání platebního p íkazu MT101.................................................................. - 51 5.5.3.
Import souboru platebních p íkaz MT101 .................................................................... - 54 5.6.
Ov ení platebních p íkaz ................................................................................................. - 55 5.6.1.
Jednotlivé ov ení......................................................................................................... - 56 Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash

-1-

Telefon:
E-mail:
Web:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash

MultiCash 3.22
Uživatelská p íru ka v.1.8

5.6.2.
5.6.3.
5.7.
5.8.
5.9.

6.

Odeslání platebního souboru do banky ............................................................................. - 59 Komunika ní heslo, elektronický podpis a automatické odeslání.................................... - 60 Historie plateb ..................................................................................................................... - 62 -

Správce................................................................................................................. - 64 6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.
8.

Skupinové ov ení ........................................................................................................ - 57 Hromadné ov ení ........................................................................................................ - 58 -

Historie ve Správci .............................................................................................................. - 66 Dodate né podepsání platebního souboru a jeho odeslání.............................................. - 67 Vymazání platebního souboru............................................................................................ - 68 Vícenásobný výb r.............................................................................................................. - 69 Interní ov ení importovaných soubor ve Správci .......................................................... - 70 -

P ímá komunikace ............................................................................................... - 71 Nej ast jší chyby p enosu a jejich odstran ní ................................................. - 73 8.1.
Chyby spojené se souborem bankovních parametr (BPD) ............................................. - 73 8.1.1.
P enos p erušen (11) .................................................................................................... - 73 8.1.2.
Soubor bankovních parametr je blokován (19)............................................................. - 74 8.1.3.
Chybn zadané komunika ní heslo (23)........................................................................ - 75 8.2.
8.3.

9.

Chyba 17 – Uživatel po t ech pokusech zablokován ......................................................... - 76 Chyby spojené s elektronickým podpisem........................................................................ - 80 -

Zm na uživatelských hesel a generování nových klí

(EP) ........................... - 81 -

9.1.
Heslo pro p ihlášení do programu ..................................................................................... - 81 9.1.1.
asové zpožd ní po t ech neúsp šných pokusech o p ihlášení .................................... - 82 9.2.
9.3.
9.4.

Zm na komunika ního hesla.............................................................................................. - 83 Zm na hesla pro elektronický podpis ................................................................................ - 84 Generování páru klí pro elektronický podpis................................................................. - 85 -

10. Parametry komunikace s bankou....................................................................... - 88 11. Vzdálený elektronický podpis............................................................................. - 89 12. MultiCash WebSign 24........................................................................................ - 91 12.1. P ihlášení............................................................................................................................. - 91 12.2. Popis aplikace ..................................................................................................................... - 92 12.2.1.
Záložka Správa............................................................................................................. - 92 12.2.2.
Záložka Vzdálený podpis .............................................................................................. - 92 12.3.

Datové formáty výpis a plateb.......................................................................................... - 95 -

13. Podpora služby MultiCash .................................................................................. - 95 14. Poznámky ............................................................................................................. - 96 -

Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash

-2-

Telefon:
E-mail:
Web:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash

MultiCash 3.22
Uživatelská p íru ka v.1.8

1.

CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH
MultiCash je mezinárodní multibankovní systém pro obsluhu ú t , které jsou vedeny v r zných
bankách na území eské republiky i v zahrani í.
MultiCash je služba p ímého bankovnictví
nep etržitou obsluhu b žných ú t .
Systém MultiCash je rozd len na dv

eské spo itelny, a.s. (dále jen Banka) ur ená pro

ásti:

Klientskou ást, která je nainstalována na servery a pracovní stanice klienta a slouží pro
p ípravu a odeslání platební agendy do Banky a zp tné p ijímání report , nap íklad výpis ,
z statk , kurzovních lístk a dalších.
Bankovní ást, která p ijímá instrukce z klientských ástí systému MultiCash a p edává je
bankovním systém m ke zpracování.

1.1.

Funkce služby MultiCash
Platební styk:
Jednorázový i hromadný tuzemský platební p íkaz k úhrad .
Jednorázový i hromadný urgentní tuzemský platební p íkaz k úhrad .
Jednorázová i hromadná žádost o inkaso.
Odeslání souboru plateb pro agendu sb rných ú t .
Jednorázový i hromadný platební p íkaz v cizí m n .
Jednorázový i hromadný zahrani ní platební p íkaz.
Jednorázový i hromadný urgentní zahrani ní platební p íkaz.
Jednorázový i hromadný expresní zahrani ní platební p íkaz.
Jednorázový i hromadný PRIEURO platební p íkaz.
Jednorázový i hromadný SEPA platební p íkaz.
Jednorázový platební p íkaz MT101.
Vzorové platební p íkazy pro platby, které se asto opakují.
Reporty:
Denní výpis z ú tu ve formátu MT940, ABO a klientem voln definovaný TXT nebo CSV.
Pr b žné denní obraty na ú tech ve formátu MT942.
Stav odeslaných plateb – informace o provedení nebo neprovedení platebních transakcí.
Aktuální z statek na ú tu.
Kreditní a debetní avíza k zahrani ním platbám, pro firemní klienty navíc stornovací
a poplatková.
Seznam neprovedených žádostí o inkasa.
Denní kurzovní lístek Banky.
Provozní informace z Banky.
Zprávy z Banky ve formátu ZIP souboru.
Další funkce:
Aplikace je dodávána v eské, anglické a n mecké jazykové verzi. Každý uživatel si m že
zvolit vlastní jazyk aplikace.
Detailní nastavení a správa p ístupových práv k funkcím aplikace.
Klientské centrum eské spo itelny
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Nastavení a správa elektronických podpis pro jednotlivé uživatele.
Nastavení výše dávkových a denních limit u platebních soubor .
Vzdálený podpis a kontrola platebních p íkaz odeslaných do Banky.
Propojení aplikace MultiCash s ú etním systémem klienta.
Automatický tisk report a export dat do p edem definovaného umíst ní.
Databáze obchodních partner .

2.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ APLIKACE

2.1.

Hardware

2.1.1.

Klient – pracovní stanice
Pro správné fungování aplikace MultiCash doporu ujeme následující minimální konfiguraci
Procesor Intel Pentium III 500 MHz nebo jiný se srovnatelným výkonem
512 MB RAM
40 GB HDD
CD-ROM pro instalaci
Monitor s rozlišením 1024 x 768 pixel
P ipojená tiskárna pro tisk inicializa ních dopis
Myš
Klávesnice
Pro optimální chod aplikace doporu ujeme tyto hodnoty:
1 GHz CPU
1 GB RAM
HDD standardní kapacity a rychlosti

Úložišt pro elektronický podpis
Pro uložení elektronického podpisu zvolte jednu z následujících možností:
Disketová mechanika (3,5“)
USB flash disk
Pevný nebo sdílený sí ový disk

Pro komunikaci
Pro komunikaci s Bankou je využíváno internetové spojení – TCP/IP protokol.
Je t eba povolit komunikaci na port 1350, 1360 a DNS adresu Banky (pop . IP adresu)
multicash.csas.cz (194.50.240.88 nebo 194.50.240.216).

2.1.2.

Server
Minimální požadavky na server pro sí ovou instalaci
1 GHz CPU
Klientské centrum eské spo itelny
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512 MB RAM
40 GB HDD, nejmén 100 MB volného místa na HDD podle množství stahovaných dat a po tu
nainstalovaných modul
CD-ROM pro instalaci
Monitor s rozlišením 1024x768 pixel
Myš
Klávesnice
Pro optimální chod aplikace doporu ujeme tyto hodnoty:
ty jádrový procesor
4 GB RAM
diskové pole RAID 10 se záložním napájením
Upozorn ní: U sí ových instalací do p ti po íta , kdy jako server pro aplikaci MultiCash slouží jeden
z nich, je t eba na tomto „serveru“ zabezpe it dostate nou velikost RAM, aby nedocházelo
k trvalému swapování na disk.

2.2.

Sí ové prost edí
Doporu ujeme 100/1000Mbitovou sí , 10Mbitová sí nevyhovuje. P i rozsáhlých sí ových
instalacích doporu ujeme konfiguraci ešit individuáln .
V prost edí Novell Client se m že aplikace chovat nestabiln .

Pro provoz programu MultiCash je nutný protokol TCP/IP a povolené
porty:
4711, 4712 – pro spušt ní programu MultiCash (komunikace s databází)
443 – mezi DMZ a internetem pro šifrované SSL p ipojení
445 – Microsoft DS
139 – NETBIOS Session Service
138 – NETBIOS Datagram Service
137 – NETBIOS Name Service
135 – NETBIOS Name Service
Upozorn ní: Pokud je aplikace MultiCash na stran klienta nastavena prost ednictvím TCP/IP protokolu
na DNS záznam multicash.csas.cz, Banka zaru uje její funk nost v automatickém režimu
24 hodin denn , 7 dní v týdnu.
Technické ešení systému MultiCash je navrženo tak, aby v p ípad technických nedostatk
automaticky p epínalo komunikaci klientských aplikací MultiCash na primární nebo záložní lokalitu
Banky, které v normálním režimu pracují zárove .
Pokud klient komunikuje s bankovní stranou systému MultiCash prost ednictvím TCP/IP protokolu
(internetu), avšak jeho konfigurace, pop . bezpe nostní politika internetové komunikace neumož ují
nastavit komunikaci na DNS záznam multicash.csas.cz, pak má v parametrech komunikace
nastavenou pevnou IP adresu jedné z lokalit. V p ípad p epnutí komunikace na záložní lokalitu
musí být tato IP adresa manuáln zm n na na stran klienta (194.50.240.88, 195.50.240.216).
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2.3.

Software

2.3.1.

Klient – pracovní stanice
Doporu ujeme použít souborový systém NTFS. P i FAT32 nesmí být jméno uživatelského profilu
v opera ním systému s diakritikou.
Windows XP
Windows XP Home Edition – tato verze není použitelná pro sí ovou instalaci, protože
neobsahuje prost edky pro nastavení p ístupových práv.
Windows Vista – pro správné fungování aplikace MultiCash doporu ujeme nejmén
Business.

verzi

Windows 7
Adobe Acrobat Reader – verze 8.0 a vyšší, jazyková verze dle OS.
Internet Explorer 6.5 a vyšší

2.3.2.

Server
Doporu ujeme použít souborový systém NTFS.
Windows 2003 Server
Windows 2008 Server

Upozorn ní: Výše uvedený software musí být instalován v etn všech aktualizací (Service Pack).
Pokud chcete použít software MultiCash na systému Windows 2008 Server, zkontrolujte následující
oblasti, ve kterých došlo k podstatným zm nám, zejména body 1, 3, 5:
1. User Account Kontrol ( ízení uživatelských ú t ) – v n kterých p ípadech je nutné UAC
p ednastavit nebo úpln vypnout.
2. Konfigurace sít – p i špatné konfiguraci sít služba databáze b ží, ale klienti nejdou ke služb
p ipojit.
3. Byla zm n na standardní p ístupová práva pro služby.
4. Firewall v nové verzi – p i zm n základního nastavení FW m že dojít k problém m.
5. Vylepšení funkce REMOTEAPPS – nová verze se podobá Citrixu, což vede ke zm n
požadavk na konfiguraci.

3.

SPUŠT NÍ APLIKACE A P IHLÁŠENÍ UŽIVATELE
Klientskou aplikaci systému MultiCash spustíte pomocí ikony MultiCash, která je obvykle umíst na
na ploše vašeho monitoru. Pokud ikona není na ploše, aplikaci spustíte v nabídce Start – Programy
– MultiCash.

Po spušt ní aplikace MultiCash se p ihlásíte jedním z následujících 3 zp sob , podle nastavení
parametr vašeho uživatelského profilu.
Nej ast jší zp sob p ihlášení do aplikace MultiCash je pomocí p ihlašovacího jména a hesla.
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3.1.

P ihlášení uživatelským jménem a heslem
Po spušt ní aplikace MultiCash se zobrazí dialogové okno P ihlášení, do kterého zadáte
p ihlašovací jméno a heslo, které jste si zvolili p i založení uživatelského profilu:

Uživatelským jménem m že být zkrácené jméno uživatele (pole „Uživatel“ – nejvýše 8 znak ) nebo
dlouhý popis (pole „Jméno“ – nejvýše 35 znak v etn diakritiky). Po zadání p ihlašovacích údaj
stiskn te tla ítko
MultiCash.

. Pokud jsou všechny údaje správné, spustí se základní modul aplikace

Upozorn ní: Po 3. chybném zadání p ihlašovacích údaj dojde k zablokování vašeho uživatelského profilu.
Jeho odblokování v nabídce Uživatel – Správa uživatel m že provést pouze uživatel
s administrátorskými p ístupovými právy do aplikace MultiCash, více v kapitole 9.1. Heslo pro
p ihlášení do programu.

3.2.

P ihlášení elektronickým podpisem
Pokud vlastníte elektronický podpis, m žete jej používat pro p ihlašování do aplikace MultiCash.
V dialogovém oknu do ádky pro heslo zadejte heslo ke svému elektronickému podpisu. Po
potvrzení p ihlašovacích údaj tla ítkem
podpisem:

3.3.

budete vyzváni ke vložení média s elektronickým

P ihlášení systémovým jménem
Posledním zp sobem p ihlášení do aplikace je použití systémového jména uživatele, které se
využívá pro p ihlášení na pracovní stanici. Pokud je ve vašem uživatelském profilu tento zp sob
p ihlášení nadefinován, aplikace MultiCash se spustí bez zadání p ihlašovacích údaj .

4.

ZÁKLADNÍ MODUL
V základním modulu se spouští platební funkce aplikace MultiCash a zárove se zobrazují
informace z Banky, nap íklad výpisy, z statky, kurzovní lístky, p edú tované položky a další.
Uživatelé s administrátorskými právy zde mohou upravovat nastavení uživatelských profil
a systémové parametry aplikace.
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Nabídky

Panel ikon

Upozorn ní: Ve výchozím nastavení se v lišt ikon zobrazují velké ikony! Pro zm nu na malé ikony zvolte
nabídku Zobrazit a zrušte zatržení u Velké ikony.

Velké ikony

V tšinu funkcí aplikace MultiCash m žete spoušt t z panelu ikon. Všechny pak ovládáte pomocí
položek v hlavní nabídce.

4.1.

Spušt ní komunikace pro p íjem dat z banky
Nastavení parametr komunikace s Bankou a stahování dat z Banky provádí osoba zodpov dná
za instalaci aplikace MultiCash u klienta. Dodate né nastavení m že být provedeno p ímo klientem
za telefonické podpory zam stnanc Podpory služby MultiCash.
V základním modulu aplikace MultiCash spustíte komunikaci s Bankou ikonou Stažení výpis
a ostatních dat z banky:

Stažení výpis
a ostatních dat z banky

Pokud máte založeno více dávek p enosu, zobrazí se nabídka s možností výb ru p enosu dat.
P eddefinovaný název p enosu je AUTOMAT. Pokud máte definován pouze p enos AUTOMAT,
okno volby p enosu se nezobrazí a rovnou dojde ke stažení dat z Banky.
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Volbu p enosu potvrdíte tla ítkem
a data z Banky se stáhnou do vaší aplikace. Pr b h
stahování vidíte v komunika ní lišt v levém dolním rohu obrazovky. V lišt se zobrazuje aktuální
stav komunikace na vybrané pracovní stanici.

Aktuální stav komunikace

Zrušení
komunikace,
která je
momentáln
spušt na

4.2.

Stav spušt né
komunikace

Po íta , pro který chcete
vid t stav komunikace

Zobrazení práv
spušt né
komunikace

Banka, se kterou
práv komunikujete

Název staženého souboru

P ehled z statk
P ehled z statk na ú tech p ipojených do aplikace MultiCash spustíte ikonou Z statky nebo
pomocí nabídky Vyhodnocení – Z statky.
V tomto zobrazení vidíte denní z statky a sou ty kreditních a debetních položek na všech ú tech
p ipojených do aplikace MultiCash. S nainstalovaným modulem CBA pak i aktuální z statky.

Z statky
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Výb r ú tu pro
zobrazení z statk

Zobrazí historii
denních z statk

Aktuální informace
o z statcích
Upozorn ní: Zobrazená data se shodují s posledními výpisy, které jsou v aplikaci MultiCash k dispozici. Pro
aktuální z statky na ú tech použijte nabídku Vyhodnocení – Obraty nebo tla ítko Aktuální
informace o z statcích, pokud máte instalován p ídavný modul CBA – aktuální z statky.
Nezapome te, že pro získání nejaktuáln jších hodnot z statk je nutná komunikace
s Bankou.
Na obrazovce m žete m nit ší ku sloupc . Pro zobrazení celé historie denních z statk zaškrtn te
polí ko Zobrazit vše.

4.3.

P ehled výpis
P ehled denních výpis na ú tech p ipojených do aplikace MultiCash spustíte ikonou Výpisy nebo
pomocí nabídky Vyhodnocení – Výpisy.

Výpisy
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Výb r data výpisu
Výb r ísla ú tu

Zobrazení detailu
p íjemce nebo plátce

Stisknutím tla ítka
o p íjemci a referencích platby.

Tla ítko
Tla ítkem

Tisk vybraného
výpisu

Tisk všech výpis
nebo podle
výb rových kritérií

Výb r parametr pro
zobrazení a tisk
výpis

Stisknutím tla ítka

Zobrazení dalších
detail obratu

se v hlavi ce obrazovky Výpisy zobrazí detaily

zobrazíte další podrobnosti o platb .
slouží k vytišt ní vybraného výpisu.

zadáváte parametry pro zobrazení a tisk vybraných výpis . Pokud ve funkci Výb r

nestanovíte podmínky zobrazení/tisku, kliknutím na tla ítko
v aplikaci.

vytisknete všechny výpisy uložené

Po zvolení funkce Výb r je nutné nastavit podmínky pro zobrazení/tisk:
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Smaže nastavené
podmínky a vrátí
zobrazení do
výchozího stavu

Uloží nastavené
podmínky pro
další použití

Na te uložené
podmínky pro
výb r
Po potvrzení nastavených podmínek tla ítkem
m žete v následujícím dialogovém okn
zvolit za ízení pro tisk, typ tiskové sestavy, pop ípad set ídit údaje na tiskové sestav .

Výb r parametru
pro set íd ní na
tiskové sestav

T ídit podle
parametru
vzestupn nebo
sestupn

Výb r za ízení,
kde bude tisk
proveden

Výb r sestavy
pro tisk

Zrychlený výb r provedete zadáním hledaného údaje do p íslušného sloupce vyhledávací lišty.

Vyhledávací lišta

Upozorn ní: Data na tená z výpis jsou kontrolována. Pokud byla p i na ítání výpis zjišt na chyba ve
. Po kliknutí na tuto ikonu se
zdrojovém souboru, zobrazí se ikona chybového hlášení
otev e okno zobrazující následující chyby:
Sou et transakcí a po áte ního z statku se nerovná kone nému z statku
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Po áte ní z statek se nerovná kone nému z statku p edešlého výpisu
Kone ný z statek se nerovná po áte nímu z statku následujícího výpisu

Ozna ení druhu chyby

4.4.

Ikona chybového hlášení

P ehled obrat a p edú tovaných položek
P ehled obrat na ú tech spustíte ikonou Obraty nebo v nabídce Vyhodnocení – Obraty. V tomto
zobrazení jsou k dispozici dv základní funkce:
Vyhledávání – vyhledávání obrat na ú tech, nap íklad pro vytvo ení statistik nebo dohledání
konkrétního obratu podle návodu v kapitole 4.3 P ehled výpis .
Zobrazení p edú tovaných položek – zobrazení pr b žných denních výpis z ú t . Sou ástí
p edú tovaných položek jsou také informace o pr b žných denních z statcích na ú tech, které
Banka generuje n kolikrát za den, abyste byli pr b žn informováni o aktuálních obratech na
vašich ú tech.

Obraty
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Výb r zobrazovaných
informací
Výb r ísla ú tu

Výb r parametr pro
zobrazení a tisk
výpis

Tisk obrat podle
výb rových kritérií
Tisk výpisu, ze
kterého pochází
práv vybraný obrat

Tla ítkem
provádíte zadání výb rových parametr pro zobrazení ur ité podskupiny obrat
v aplikaci MultiCash. Stejným zp sobem, jako bylo popsáno v kapitole 4.3 P ehled výpis .
Upozorn ní: U p edú tovaných položek je t eba zvolit bu parametr Datum zpracování, nebo Datum
splatnosti, protože tyto obraty ješt nejsou na žádném výpisu uvedeny. Není tedy možné
vybírat podle kritéria íslo výpisu a Datum výpisu.

Funkce v okn Výb r se používají stejným zp sobem jako u výpis . Nadefinované podmínky si
m žete uložit pro p íští použití.
Tisk probíhá stejn jako u výpis . Na konci tiskové sestavy je aktuální saldo.

4.5.

Historie výpis a obrat
Parametr Historie výpis umož uje dlouhodobé ukládání a vyhledávání informací z výpis
a obrat . Starší výpisy jsou p esunuty do archivních svazk namísto jejich úplného vymazání.
Tuto funkci aktivujete v nabídce Správa – Parametry pro CashManagment.
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Správa

Výb r parametru pro
zobrazení historie
výpis
Nastavení doby pro
mazání archivu

V rolovacím menu Vést historii výpis ? zadáte velikost jednotlivých svazk archivu, které chcete
zobrazit:
Žádná
M sí n
tvrtletn
Dvakrát za rok
Každoro n
Celkový
Parametrem Po kolika m sících vymazat historii výpis ? ur íte asové období, po kterém bude
uložený archiv smazán. P i zadání íslice 0 historie nebude mazána.
Zadané parametry uložíte tla ítkem
.
P ístup k dat m z historie je k dispozici v náhledu výpis i obrat , výb rem požadovaného svazku
archivu.
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Výb r archivního svazku

4.6.

Neaktivní ú et
Tímto parametrem deaktivujete již nepoužívaný ú et, který má z stat v databázi pro p ehled historie.
V základním modulu pomocí nabídky Pomocné databáze – Ú ty vyberte ú et, který chcete
deaktivovat. Pro zobrazení detailu o ú tu umíst te kurzor na p íslušný záznam a potvr te stisknutím
klávesy Enter nebo dvojitým kliknutím. Otev ít ho m žete také kliknutím na pravé tla ítko myši
a volbou nabídky Zobrazit detaily. Zobrazí se dialogové okno, kde ozna íte parametr Neaktivní
ú et.

Ozna ení aktivního/neaktivního ú tu

Pro deaktivaci
ú tu zaškrtn te

Ú et bude nyní v p ehledu výpis , obrat i z statk ozna en jako neaktivní.

Neaktivní ú et

4.7.

Zobrazení a tisk informací z Info panelu
Info panel ukazuje typy p enos , které byly nastaveny v Systémových parametrech aplikace
MultiCash p i instalaci. Tyto parametry jsou p ístupné v základním modulu MultiCash v nabídce
Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash
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Správa – Systémové parametry. Protože po et zobrazovaných typ p enos je omezen na ty i,
stanovte si prosím, které informace jsou pro vás zásadní, a podle toho upravte nastavení.
Nastavení typ
p enos pro
zobrazení v Info
panelu
Nastavení doby,
kdy se budou
informace v Info
panelu
zobrazovat

Nep e tené informace jsou v Info panelu ozna eny tu ným písmem. P e tené informace se
p esouvají do Historie, kde se archivují po dobu, kterou jste si zvolili. Poté jsou automaticky
smazány.

Nep e tené
informace

Oblast, kde se
informace zobrazí
po výb ru
kliknutím
P e tené
informace
p esunuté
do historie

Kliknutím na vybraný záznam se otev e náhled ve st edním okn hlavní obrazovky. Dvojitým
kliknutím se ozna ený záznam otev e v prohlíže i aplikace MultiCash, kde máte možnost m nit font,
vytisknout soubor nebo vyhledávat v textu.
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Zm na fontu
písma

Vyhledávání
v textu

Tisk textu
na tiskárnu

Tisk textu
do PDF

Pokud je typ souboru propojen s n jakým programem v opera ním systému, nap íklad
Poznámkový blok pro typy souboru DKU – kurzovní lístek, soubor se kliknutím otev e v tomto
programu, kde s ním m žete dále pracovat.

4.8.

Systémový protokol
V aplikaci MultiCash se veškeré záznamy o innosti a komunikaci aplikace s bankou shromaž ují
v jediném systémovém protokolu. Ten je p ístupný bu p es nabídku Správa – Protokoly –
Zobrazit systémový protokol nebo p es ikonu Systémový protokol v lišt ikon základního
modulu. V tomto dialogovém okn se zobrazuje aktuální systémový protokol. Pro vyhledávání
v historických protokolech použijte ikonu Historie protokol nebo nabídku Správa – Protokoly –
Historie systémového protokolu.

Historie
protokol
Systémový protokol

V dolní ásti okna Systémový protokol m žete nastavit zobrazení pouze t ch záznam , které jsou
pro vás d ležité. Jinak jsou v dialogovém okn zobrazeny všechny záznamy o innosti aplikace.
Výb rem konkrétního záznamu získáte detailní informace o jeho pr b hu v horní ásti dialogového
okna.
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Zobrazení detailu
k vybranému záznamu

Tla ítkem
Tla ítkem
Tla ítkem
Tla ítkem
Tla ítkem
Tla ítkem
Tla ítkem
Tla ítkem
Tla ítkem

4.9.

nastavíte parametry vyhledávání.
zobrazíte kompletní výpis Systémového protokolu.
zobrazíte seznam chyb s výpisem modulu, pro který byly generovány.
zobrazíte všechna informa ní hlášení aplikace MultiCash.
zobrazíte veškeré záznamy denního systémového protokolu ze všech modul .
zobrazíte všechna hlášení o pr b hu a výsledcích komunikace.
zobrazíte informace z dalších protokol .
uložíte aktuální systémový protokol do archivu.
vytisknete vybrané záznamy.

Zálohování aplikace a dat
Aplikaci MultiCash spolu s daty doporu ujeme v pravidelných intervalech zálohovat pro p ípadnou
obnovu.
Nejjednodušším zp sobem, jak provést zálohu celé aplikace v etn
zálohování celé složky, ve které je aplikace MultiCash nainstalována.

4.9.1.

dat, je pravidelné

Zálohování databází aplikace
Dalším zp sobem zálohování je záloha databází aplikace MultiCash.
Konfigurace parametr pro zálohování se provádí v Systémových parametrech aplikace:
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Volba složky
pro umíst ní
zálohy

Potla í výzvu
k zálohování
p i ukon ení
aplikace. MCC

Nastaví periodu,
kdy se za ne
zobrazovat výzva
k zálohování

Upozorn ní: Nespoušt jte zálohování, pokud používáte sí ovou instalaci aplikace MultiCash a v provozu
jsou i jiné stanice než ta, na které chcete provést zálohování!
Pro zálohování zvolte nabídku Správa – Zálohování. Zobrazí se dialogové okno s informací o po tu
zálohovaných soubor , jejich velikosti a umíst ní. Komprese soubor probíhá automaticky p i
zálohování.

Spušt ní procesu
zálohování

B hem zálohování se zobrazují informace o pr b hu. V levém zobrazení vidíte stav souboru, který
je práv zálohován, vpravo postup celého zálohování.
Nakonec se zobrazí hlášení „Zálohování kompletní“. Ukon ení procesu zálohy potvr te kliknutím na
tla ítko
.
Po nové instalaci a nastavení programu MultiCash se p i jeho ukon ování zobrazí výzva k provedení
zálohy.
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Vedle informací o datu poslední zálohy zde m žete nastavit opakování výzvy k zálohování nebo ji
v polí ku Potla it výzvu na zálohování zcela zrušit.

4.9.2.

Obnova databází ze zálohy

Upozorn ní: Nespoušt jte obnovu ze zálohy, pokud používáte sí ovou instalaci aplikace MultiCash
a v provozu jsou i jiné stanice než ta, na které chcete obnovu provést!
Po dobu, kdy bude probíhat obnova databází ze zálohy, nespoušt jte aplikaci MultiCash!
Pro obnovení databází ze zálohy použijte ikonu Obnovení zálohy v programové skupin MultiCash,
v nabídce Start opera ního systému.

Po kliknutí na ikonu se objeví upozorn ní na nutnost mít k dispozici soubor se zálohou. Název
tohoto souboru je wbackup.nnn, kde nnn je po adové íslo p i azené aplikací MultiCash v pr b hu
zálohování – nap íklad wbackup.001.

Po potvrzení je soubor wbackup.nnn na ten z výchozího umíst ní pro zálohy, které je uvedeno
v Systémových parametrech aplikace.
Obnovit m žete všechny soubory nebo pouze vybrané. Výb r provedete bu klávesou Shift – výb r
bloku, nebo klávesou Ctrl – jednotlivý výb r. Obnovu dat spustíte kliknutím na tla ítko
.
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Spušt ní procesu
obnovy ze zálohy

Krom po tu a velikosti zálohovaných soubor se zobrazí také po et obnovených soubor . Dv
stavová zobrazení vás informují o postupu obnovování, první o aktuálním souboru a druhé o všech
souborech k obnovení.
Po ukon ení procesu se objeví hlášení: Obnova souboru kompletní, které potvrdíte kliknutím na
. Tak je obnova databází ze zálohy dokon ena a m žete spustit aplikaci MultiCash.

5.

ZADÁNÍ A ODESLÁNÍ PLATEBNÍCH P ÍKAZ

5.1.

Spušt ní platebních modul
Aplikace MultiCash je modulární aplikací, takže do základního modulu mohou být dodate n
instalovány další platební moduly podle vašich pot eb. Platební moduly se spoušt jí z panelu ikon
v základním modulu aplikace. V základní nabídce Banky jsou tyto platební moduly:
eský tuzemský platební styk (CZI)
eský zahrani ní platební styk (CZA)
SEPA platby (SPA)
SWIFTové zprávy MT101 (RFT)

Modul eský
zahrani ní
platební styk

Modul SEPA
platby

Modul eský
tuzemský
platební styk

Modul plateb
MT101
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5.2.

Modul eský tuzemský platební styk (CZI)
Modul eský tuzemský platební styk (CZI) se po spušt ní otev e v samostatném okn . M žete mít
spušt no více modul najednou a libovoln mezi nimi p epínat.
V modulu eský tuzemský platební styk lze zadat, importovat, editovat a zaslat do Banky:
Standardní domácí platební p íkaz – jednotlivý i hromadný
Urgentní domácí platební p íkaz – jednotlivý i hromadný
Žádost o domácí inkaso z ú tu p íjemce – jednotlivé i hromadné

5.2.1.

Manuální zadání tuzemského platebního p íkazu
V platebním modulu otev ete ikonou Platební p íkazy nebo v nabídce Platební p íkazy – Zadání
platby dialogové okno, ve kterém m žete:
zadávat nové p íkazy
upravovat manuáln zadané nebo importované p íkazy
mazat platební p íkazy
tisknout všechny typy zadaných platebních p íkaz

Platební p íkazy

Zobrazení typu p íkazu

Nový p íkaz

Na hlavní obrazovce p ehledu databáze se zobrazují zadané, importované a uložené platební
p íkazy. V rolovacím menu Zobrazení typu p íkazu ur íte, jaké typy p íkaz se zobrazí:
Jednotlivé p íkazy
Trvalé p íkazy
Termínové p íkazy
Vzory
Všechny p íkazy
Krom standardních tla ítek

,

a

jsou na obrazovce tato tla ítka:
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– otev e dialogové okno pro zadávání nových platebních p íkaz .
– otev e p ehled platebních p íkaz , které jsou uloženy jako vzorové
p íkazy bez vypln né ástky a data splatnosti.
Vytvo íte je pomocí tla ítka
, kde v dialogovém okn Typ p íkazu zvolíte nabídku
Vzorový p íkaz a vyplníte pot ebné údaje.
– zobrazí ú el platby vybraného záznamu.
– zobrazíte platební p íkazy, které nejsou správn
– vrátíte se na p ehled všech platebních p íkaz .
Kliknutím na tla ítko
požadovaný typ.

vypln ny.

se otev e dialogové okno Typ p íkazu, ve kterém zvolíte

Po výb ru typu p íkazu se otev e formulá pro zadání tuzemského platebního p íkazu. Pokud znáte
všechny údaje pot ebné k jeho vypln ní, m žete je typovat p ímo do polí formulá e. Povinná pole
jsou zvýrazn na.

Platby
P íjemce

Tímto
tla ítkem
m žete
také
vytvo it
vzorový
p íkaz z již
zadaného
platebního
p íkazu
Pole formulá e pro zadání tuzemského platebního p íkazu:
íslo p íkazu – program vám navrhne nejnižší nep i azené íslo p íkazu, které m žete zm nit.
Pokud omylem použijete již existující íslo p íkazu, program vás na tuto skute nost upozorní
a íslo p íkazu zm ní.
po kliknutí na tla ítko
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Typ platby – zvolte typ platebního p íkazu:
P evod
Inkaso
Urgentní p evod
P ístupová t ída – pro zabezpe ení informací o platebních p íkazech v rámci firmy m žete
jednotlivým uživatel m nastavit r zná p ístupová práva. Tla ítkem
zvolte p íslušnou
p ístupovou t ídu.
Kód ú tu p íkazce – tla ítkem
vyberte požadovaný ú et p íkazce z pomocné databáze
ú t .
Na této obrazovce m žete i založit nový ú et. Do pole Kód ú tu p íkazce zadáte íslo, které
neexistuje v databázi ú t p íkazce, a na následující obrazovce kliknete na ikonu P idat nový
záznam. Otev e se formulá pro zadání nového ú tu.
P idat nový záznam

Popis zadaného ú tu

Kód banky
ú tu p íkazce
íslo ú tu
p íkazce
P i a te soubor
bankovních parametr ,
který odpovídá bance,
ve které je ú et veden
Kód p íkazce,
jemuž zadaný
ú et pat í

Kód p íkazce – p íkazce m žete vybrat z databáze pomocí tla ítka
dopln n z pomocné databáze ú t p íkazce.

nebo je automaticky

Na této obrazovce m žete založit nového p íkazce. Do pole Kód p íkazce zadáte íslo, které
neexistuje v databázi p íkazc , a na následující obrazovce kliknete na ikonu P idat nový
záznam. Otev e se formulá pro zadání nového p íkazce.
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P idat nový záznam

Kód p íjemce – pokud již máte p íjemce uloženy v databázi p íjemc , prove te výb r tla ítkem
nebo zadejte nového na kart P íjemce. Záznam p idáte do databáze tla ítkem
.
Pokud p íjemce nechcete uložit do databáze, na kart
p íjemce.

P íjemce nevypl ujte pole Kód

Na této obrazovce m žete založit nového p íjemce. Do pole Kód p íjemce zadáte ozna ení,
které neexistuje v databázi p íjemc , a na následující obrazovce kliknete na ikonu P idat nový
záznam. Otev e se formulá pro zadání nového p íjemce.
P idat nový záznam

Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash
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Kód p íjemce
Název p íjemce

Kód banky
p íjemce

íslo ú tu
p íjemce

ástka – zadejte ástku platebního p íkazu.
Ú el platby – p eddefinovaný ú el platby m žete vybrat z databáze tla ítkem
nebo zadat
nový. První dva ádky se zobrazují ve vstupní masce, další jsou dostupné na kart Ú el
platby. Údaje z tohoto pole se p enášejí do výpisu na stran plátce i p íjemce. Na výpisu
Banky se zobrazí maximáln 83 znak !
Konstantní symbol – pomocí tla ítka
vyberte požadovaný konstantní symbol z databáze
konstantních symbol nebo ho p ímo zadejte do p íslušného pole.
Variabilní symbol p íjemce – zadejte nejvýše deset numerických znak
platebního p íkazu.

pro up esn ní

Splatnost – zadejte požadované datum splatnosti. Pokud datum nezadáte, program p i uložení
nastaví splatnost podle aktuálního systémového data.
platebního p íkazu tla ítkem
Pokud vložíte datum, které leží p ed systémovým datem, program ho p evede na systémové.
Pro trvalé a termínované p íkazy nastavíte datum splatnosti a požadovanou frekvenci na kart
Datum odeslání trvalého/termínovaného p íkazu.
Po vypln ní všech povinných polí p íkaz uložíte do databáze tla ítkem

5.2.2.

.

Import souboru tuzemských platebních p íkaz
Import tuzemských platebních p íkaz je totožný s importem platebních soubor v jiných platebních
modulech. Pro import platební dávky zvolte v nabídce Platební p íkazy položku Import platebního
souboru nebo v modulu eský tuzemský platební styk ikonu Import platebních soubor .
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Import souboru
plateb

V následujícím okn vyberte soubor plateb p ipravený vaším ú etním systémem. Pro soubor ve
formátu ABO vyberte v nabídce Soubory typu: Platební soubory ABO(CS).

Vybraná cesta
z stane uložena

Je možné vybrat
více soubor
najednou

Vyberte typ
souboru

Pokud chcete smazat zdrojový soubor po na tení platebních p íkaz do aplikace, ozna te po výb ru
souboru pro na tení do platebního modulu eského tuzemského platebního styku parametr Smazat
platební soubor(y) po importu.

Ozna te parametr

Jakmile budou platební p íkazy na teny do platebního modulu, m žete s nimi pracovat stejným
zp sobem, jako byste je zadali manuáln .

5.3.

Modul eský zahrani ní platební styk (CZA)
Modul eský zahrani ní platební styk (CZA) se po spušt ní otev e v samostatném okn . M žete mít
spušt no více modul najednou a libovoln mezi nimi p epínat.

Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash
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5.3.1.

Typy zahrani ního platebního styku
FIT platba (Fast Intragroup Payment)
Mezinárodní platba v m n EUR v rámci vybraných bank finan ní skupiny Erste Bank Group.
Další informace najdete na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Ú ty /
Platební styk / Zahrani ní platební styk / Bude Vás zajímat: FIT platba.

PRIEURO p evod
PRIEURO p evod je p evod v m n EUR z ú tu plátce na ú et p íjemce b hem ty hodin od
okamžiku, kdy banka dostane p íkaz k platb . P íjemce tak dostane platbu ve stejný den, kdy ji
plátce odeslal. PRIEURO p evod m žete provád t ve prosp ch p íjemc , jejichž banka tento typ
služby podporuje, a musí vždy obsahovat platný BIC banky p íjemce a íslo ú tu p íjemce v platném
formátu IBAN. Výlohy se automaticky hradí d leným zp sobem – dispozice poplatk SHA.
P enos dat mezi bankami probíhá ve formátu SWIFT zprávy MT 103. Pro obsah zprávy jsou
stanovena n která specifická pravidla a procesní požadavky.
Upozorn ní: PRIEURO p evod ve prosp ch p íjemce, jehož banka nepodporuje tento typ služby, bude
realizován jako expresní p evod ve lh t D+0.
Další informace najdete na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Ú ty /
Platební styk / Zahrani ní platební styk / Bude Vás zajímat: PRIEURO.

SEPA p evod
SEPA p evod je p evod v m n EUR ve prosp ch p íjemce z Evropského hospodá ského prostoru
nebo Švýcarska. SEPA p evod lze provést pouze do bank, které tento typ p enosu podporují, a musí
vždy obsahovat platný BIC banky p íjemce a íslo ú tu p íjemce v platném formátu IBAN. Výlohy se
automaticky hradí d leným zp sobem – dispozice poplatk SHA. Plátce m že p i provád ní úhrady
využít nová dopl ující SEPA pole: Reference platby, Identifika ní kód p íkazce, Identifika ní kód
p íjemce.
Upozorn ní: SEPA p evod ve prosp ch p íjemce, jehož banka nepodporuje provád ní SEPA p evod , bude
realizován do výše 50 000 € jako p eshrani ní p evod v EUR a nad 50 000 € jako b žná
úhrada zahrani ního platebního styku.
Další informace získáte na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Ú ty /
Platební styk / Zahrani ní platební styk / Bude Vás zajímat: SEPA p evod.
Pro SEPA p evody je v aplikaci MultiCash ur en samostatný platební modul SPA, který je popsán
v kapitole 5.4. Modul SEPA plateb.

SWIFTová zpráva MT101
SWIFTová zpráva MT101 slouží k p evodu finan ních prost edk z ú tu vedeného u jiné banky nebo
finan ní instituce prost ednictvím systému SWIFT.
Pro zasílání SWIFTových zpráv je v aplikaci MultiCash samostatný platební modul RFT, kterým se
zabývá kapitola 5.5 Modul SWIFTových zpráv MT101.

Expresní úhrady
Odchozí expresní úhrady zahrani ního platebního styku, které Banka provede na základ
požadavku klienta uvedeného na platebním p íkazu ve lh t D. To znamená, že garance lh ty je
pouze pro zpracování na stran Banky.
Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash
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Další informace získáte na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Ú ty /
Platební styk / Zahrani ní platební styk / Dokumenty ke stažení: Sd lení k platebním službám
a ú t m pro firemní a komer ní klientelu.

Urgentní úhrady
Odchozí urgentní úhrady zahrani ního platebního styku, které Banka provede na základ požadavku
klienta uvedeného na platebním p íkazu ve lh t D+1.
Další informace získáte na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby / Ú ty /
Platební styk / Zahrani ní platební styk / Dokumenty ke stažení: Sd lení k platebním službám
a ú t m pro firemní a komer ní klientelu.

5.3.2.

Manuální zadání zahrani ního platebního p íkazu
V platebním modulu otev ete ikonou Platební p íkazy nebo v nabídce Platební p íkazy – Zadání
platby dialogové okno, ve kterém m žete:
zadávat nové p íkazy
upravovat manuáln zadané nebo importované p íkazy
mazat platební p íkazy
tisknout všechny typy zadaných platebních p íkaz

Upozorn ní: V modulu eských zahrani ních plateb m žete zadávat všechny typy zahrani ních plateb
a také platby v rámci Banky v cizí m n . Pokud tedy pot ebujete p evést devizové prost edky
pouze uvnit Banky nebo z banky do banky v rámci eské republiky, m žete použít také
modul zahrani ního platebního styku!

Platební p íkazy

Zobrazení typu p íkazu

Nový p íkaz

Na hlavní obrazovce p ehledu databáze vidíte zadané, importované a uložené platební p íkazy.
V rolovacím menu Zobrazení typu p íkazu zadáte, jaké typy p íkaz se vám zobrazí:
Jednotlivé p íkazy
Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash
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Trvalé p íkazy
Termínové p íkazy
Vzory
Všechny p íkazy
Krom standardních tla ítek

,

a

obsahuje obrazovka tato tla ítka:

– otev e dialogové okno pro zadávání nových platebních p íkaz .
– otev e p ehled platebních p íkaz , které jsou uloženy jako vzorové
p íkazy bez vypln né ástky a data splatnosti.
– zobrazí ú el platby vybraného záznamu.
– zobrazíte platební p íkazy, které nejsou správn vypln né.
– vrátíte se na p ehled všech platebních p íkaz .
Kliknutím na tla ítko
požadovaný typ.

se otev e dialogové okno Typ p íkazu, ve kterém zvolíte

Po výb ru typu p íkazu se otev e formulá pro zadání zahrani ního platebního p íkazu. Pokud znáte
všechny údaje pot ebné k jeho vypln ní, m žete je typovat p ímo do polí formulá e. Povinná pole
jsou zvýrazn na.

Záložka Platby

Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash
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Pole formulá e pro zadání zahrani ního platebního p íkazu:
íslo p íkazu – program vám navrhne nejnižší nep i azené íslo p íkazu, které m žete zm nit.
Pokud omylem použijete již existující íslo p íkazu, program vás na tuto skute nost upozorní
po kliknutí na tla ítko

a íslo p íkazu zm ní.

Euro platba – po ozna ení tohoto polí ka se zvýrazní povinná pole pro platby v rámci EU
a v m n EURO do 50 000 EUR, bez kterých nelze p íkaz provést.
Typ platby – v tomto poli zvolte prioritu platby:
Standardní platba
Urgentní platba
Expresní platba
PRIEURO
P ístupová t ída – pro zabezpe ení informací o platebních p íkazech v rámci firmy m žete
jednotlivým uživatel m nastavit r zná p ístupová práva. Tla ítkem
zvolte p íslušnou
p ístupovou t ídu.
vyberte požadovaný ú et p íkazce z pomocné databáze
Kód ú tu p íkazce – tla ítkem
ú t .
Na této obrazovce m žete založit nový ú et. Do pole Kód ú tu p íkazce zadáte íslo, které
neexistuje v databázi ú t p íkazce, a na následující obrazovce kliknete na ikonu P idat nový
záznam. Otev e se formulá pro zadání nového ú tu.
P idat nový záznam

Popis zadaného ú tu

Kód banky
ú tu p íkazce

íslo ú tu
p íkazce
M na ú tu
p íkazce
Kód p íkazce,
jemuž zadaný
ú et pat í
Klientské centrum eské spo itelny
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Kód p íkazce – P íkazce m žete vybrat z databáze pomocí tla ítka
, nebo pokud máte
v pomocné databázi ú t p íkazce p i azeného p íkazce k íslu ú tu, je jméno vypln no
automaticky, když vyberete ú et.
Na této obrazovce m žete založit nového p íkazce tak, že do pole Kód p íkazce zadáte íslo,
které neexistuje v pomocné databázi p íkazc , a na následující obrazovce kliknete na ikonu
P idat nový záznam. Otev e se formulá pro zadání nového p íkazce.

P idat nový záznam

Kód p íjemce – pokud již máte p íjemce uloženy v databázi p íjemc , prove te výb r tla ítkem
nebo zadejte nového na kart P íjemce. Záznam p idáte do databáze tla ítkem
.
Pokud p íjemce nechcete uložit do databáze, na kart
p íjemce.

P íjemce nevypl ujte pole Kód

Na této obrazovce m žete založit nového p íjemce. Do pole Kód p íjemce zadáte ozna ení,
které neexistuje v databázi p íjemc , a na následující obrazovce kliknete na ikonu P idat nový
záznam. Otev e se formulá pro zadání nového p íjemce.

P idat nový záznam
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Kód p íjemce
Název p íjemce
Kód zem p íjemce
Údaje o bance p íjemce

Ú et p íjemce

M na – kód m ny m žete vybrat z databáze m n kliknutím na tla ítko

.

ástka – vypl te ástku platebního p íkazu.
Kód platebního titulu – platební titul m žete vybrat z databáze platebních titul kliknutím na
tla ítko .
Ú el platby – p eddefinovaný ú el platby m žete vybrat z databáze tla ítkem
nebo zadat
nový. První dva ádky se zobrazují ve vstupní masce, další jsou dostupné na kart Ú el platby.
Údaje zadané do tohoto pole se p enášejí do výpisu na stran plátce i p íjemce. Na výpisu
Banky se zobrazí nejvýše 83 znak !
Veškerý text bude automaticky p eveden na VELKÁ PÍSMENA.
Splatnost – zadejte požadované datum splatnosti. Pokud datum nezadáte, program p i uložení
platebního p íkazu tla ítkem
nastaví splatnost podle aktuálního systémového data.
Pokud vložíte datum, které leží p ed systémovým datem, program ho p evede na systémové.
Pro trvalé a termínované p íkazy nastavíte datum splatnosti a požadovanou frekvenci na kart
Datum odeslání trvalého/termínovaného p íkazu.
Upozorn ní: Pokud jste si p edem domluvili s Bankou smluvní kurz, zadejte ho v poli Statistika na záložce
Statistika – Ú et poplatk . V tomto poli m žete také pomocí klí ového slova požádat
o zaslání faxové nebo emailové konfirmace o p ijetí a provedení zadaného platebního p íkazu.
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Statistika – Ú et
poplatk

Zadejte klí ové
slovo

Výb r poplatkování

Pro zadání smluvního kurzu vepište do pole: SMLUVNI KURZ <hodnotu dohodnutého
kurzu>. Nap . SMLUVNI KURZ 25,41.
Klientské centrum eské spo itelny
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Pro zadání konfirmace vepište do pole: KONFIRMACE <faxové íslo> nebo KONFIRMACE
<emailová
adresa>.
Nap .
KONFIRMACE
+420 123 456 789;
KONFIRMACE
jmeno@email.cz.
V poli Statistika vypl ujte údaje pouze do prvních t í ádk , údaje ze
nep enáší.

tvrtého ádku se

V poli Úhrada poplatk zadejte zp sob, jakým budou hrazeny poplatky za provedení transakce:
0 poplatky hradí nap l p íjemce a p íkazce – poplatek SHA.
1 všechny poplatky hradí p íkazce – poplatek OUR.
2 všechny poplatky hradí p íjemce – poplatek BEN.
Upozorn ní: Pro platby do zemí EU/EHP a v m nách EU/EHP se vždy ú tuje poplatek SHA. Výjimkou je
p ípad, kdy u p evodu dochází ke konverzi mezi m nou transakce a m nou, ve které je veden
ú et klienta. Nap íklad platba v EUR z ú tu klienta, který je v m n CZK. V tomto p ípad lze
použít poplatek OUR. Poplatek BEN u t chto plateb není povolen.
Po vypln ní všech povinných polí platební p íkaz uložíte do databáze tla ítkem

5.3.3.

.

Import souboru platebních p íkaz
Import zahrani ních platebních p íkaz je totožný s importem platebních soubor v jiných platebních
modulech. Pro import platební dávky zvolte v nabídce Platební p íkazy položku Import platebního
souboru nebo v modulu eský zahrani ní platební styk ikonu Import platebních soubor .

Import platebních soubor

V následujícím okn vyberte soubor plateb, který jste vytvo ili ve vašem ú etním systému.

Vybraná cesta
z stane uložena

Je možné vybrat
více soubor
najednou

Vyberte typ
souboru

Pokud chcete smazat zdrojový soubor po na tení platebních p íkaz do aplikace, ozna te po výb ru
souboru pro na tení do platebního modulu eského zahrani ního platebního styku parametr
Smazat platební soubor(y) po importu.
Klientské centrum eské spo itelny
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Ozna te parametr

Jakmile budou platební p íkazy na teny do platebního modulu, m žete s nimi pracovat stejným
zp sobem, jako byste je zadali manuáln .

5.4.

Modul SEPA plateb (SPA)
SEPA p evody nejsou limitovány ástkou p evodu. Mezibankovní platební instrukce pro SEPA
p evody má formát XML zprávy. Podmínkou úhrady v EUR jako SEPA p evodu je p íslušnost banky
p íjemce k SEPA compliant programu.
Podrobné informace najdete na: http://www.csas.cz v sekci Osobní finance / Produkty a služby /
Ú ty a platby / Platební styk / Zahrani ní platební styk / Bude Vás zajímat: SEPA p evod.

5.4.1.

Nastavení modulu
Banka p íkazce
V platebním modulu je nejprve nutné nastavit banku nebo banky, u kterých máte vedeny ú ty,
s nimiž chcete pracovat v SEPA platebním styku.
Banky zadáte v nabídce Pomocné databáze – Banky.

Zadání nové
banky

Tla ítkem

otev ete okno pro zadávání parametr banky.
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Výb r souboru
bankovních
parametr

Vyhledat SWIFT

Pro eské banky
vždy MultiCash-CZ !
Pole formulá e pro zadání banky p íkazce:
SWIFT adresa – zadejte SWIFT adresu banky p íkazce. Pokud neznáte SWIFT kód vaší
banky, použijte tla ítko
pro jeho vyhledávání.
Spušt ní
vyhledávání

Výsledky
hledání

Výb rové
podmínky

V nabídce Výb rové podmínky m žete specifikovat parametry vaší banky a poté stisknutím tla ítka
spustit vyhledávání v databázi SWIFT kód
a potvr te výb r stisknutím tla ítka
.
Soubor bankovních parametr – pomocí tla ítka
BPD soubor – zadávané banky.

bank. Vyberte p íslušnou banku

vyberte soubor bankovních parametr –

Po et dní pro dop ednou valutu – zadejte po et dn
s budoucí splatností. Uvád jte 30 dn !

pro zasílání platebních p íkaz

Typ výstupního souboru – pro eské banky uvád jte vždy MultiCash-CZ!
Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
další banku pro p íkazce. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.

P íkazce
Dalším nezbytným údajem pro správné fungování SEPA platebního modulu je ur ení p íkazce.
Klientské centrum eské spo itelny
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Zadání p íkazce provedete v nabídce Pomocné databáze – P íkazce.

Zadání nového
p íkazce

Tla ítkem

otev ete okno pro zadávání parametr p íkazce.

Typ kódu
identifikace

Pole formulá e pro zadání p íkazce:
Kód – zadejte kód p íkazce, nejvýše 4 íslice pro t íd ní v pomocné databázi.
Jméno – název p íkazce je povinné pole, dále m žete vyplnit jeho adresu.
Zem – kód zem p íkazce zadáte bu manuáln , nebo pomocí tla ítka

z databáze.

Typ kódu – zde m žete zadat jedine ný identifika ní údaj organizace nebo osoby. Nejedná se
o povinný údaj! Používejte jej pouze v p ípad , že se pot ebujete jako p íkazce detailn ji
identifikovat p íjemci. Nejprve zvolíte typ identifikace ze seznamu. Následn se zobrazí
povinná pole podle druhu identifikace. Pro lepší identifikaci m žete zadat tyto údaje:
BIC (Bank Identifier Code) – Bankovní identifika ní kód podle ISO/SWIFT
IBEI (International Business Entity Identifier) – Mezinárodní identifika ní íslo spole nosti
BEI (Business Entity Identifier) – Identifika ní íslo spole nosti
EANGLN (Global Location Number) – identifikace podle pravidel Evropské asociace pro íslování
USCHU (Universal Identification) – podle CHIPS (U.S. Clearing House Interbank Payments System)
DUNS (Data Universal Numbering System) – íslování spole ností podle Dun & Bradstreett
Bankovní klientské íslo spole nosti (Bank Party Identification) – Identifikace bankovní strany
Da ové identifika ní íslo spole nosti – DI
Jiná identifikace spole nosti
Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash
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íslo idi ského pr kazu
Klientské íslo osoby
íslo sociálního zabezpe ení
Identifika ní íslo cizího státního p íslušníka
íslo pasu
Da ové identifika ní íslo osoby – DI – soukromé osoby
íslo ob anského pr kazu
Identifika ní íslo zam stnavatele
Datum a místo narození – zadejte místo, datum a zemi
Jiná identifikace osoby – pro tento typ identifikace se zobrazí dv povinná pole. Do druhého pole
vždy vypl te údaj OTHER.

Vždy údaj
OTHER !

Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
dalšího p íkazce. Pokud chcete zadávání ukon it, okno uzav ete.

Ú ty p íkazce
Dalším nutný údajem pro správné fungování SEPA platebního modulu je zadání ú tu p íkazce.
Ú et p íkazce zadáte v nabídce Pomocné databáze – Ú ty.

Zadání nového
ú tu

Tla ítkem

otev ete okno pro zadávání parametr ú tu p íkazce.
Klientské centrum eské spo itelny
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Pole formulá e pro zadání ú tu p íkazce:
Kód – zadejte po adové íslo ú tu nebo použijte íslo nabídnuté programem.
Popis – m žete zadat podrobn jší popis ú tu.
M na – kód m ny m žete vybrat z databáze m n kliknutím na tla ítko

.

IBAN – zadejte íslo ú tu v IBAN formátu.
SWIFT adresa – tla ítkem
vyberete název banky z pomocné databáze bank nebo
vepsáním SWIFT adresy založte v databázi novou. Pokud neznáte SWIFT adresu banky
p íkazce, najdete ji tla ítkem
.
Soubor bankovních parametr – tla ítkem
banky, která zadávaný ú et vede.
V poli P íkazce vyberte p íkazce pomocí tla ítka

p i a te ú tu soubor bankovních parametr
.

Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
další ú et p íkazce. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.

5.4.2.

Manuální zadání platebních p íkaz SEPA
V platebním modulu otev ete pomocí ikony Platební p íkazy nebo v nabídce Platební p íkazy –
Zadání platby dialogové okno, ve kterém m žete:
zadávat nové p íkazy
upravovat manuáln zadané nebo importované p íkazy
mazat platební p íkazy
tisknout všechny typy zadaných platebních p íkaz
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Podpora služby MultiCash

- 41 -

Telefon:
E-mail:
Web:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash

MultiCash 3.22
Uživatelská p íru ka v.1.8

Platební p íkazy

Zobrazení typu p íkazu

Nový p íkaz

Na hlavní obrazovce p ehledu databáze vidíte zadané, importované a uložené platební p íkazy.
V rolovacím menu Zobrazení typu p íkazu zadáte, jaké typy p íkaz se vám zobrazí:
Jednotlivé p íkazy
Trvalé p íkazy
Termínové p íkazy
Vzorové p íkazy
Všechny p íkazy
Krom standardních tla ítek

p íkazy.

,

a

jsou na obrazovce tato tla ítka:

– otev e dialogové okno pro zadávání nových platebních p íkaz .
– otev e p ehled platebních p íkaz , které jsou uloženy jako vzorové
– zobrazí ú el platby vybraného záznamu.
– zobrazíte platební p íkazy, které nejsou správn
– vrátíte se na p ehled všech platebních p íkaz .

vypln ny.

Kliknutím na tla ítko
se otev e formulá pro zadání SEPA platby. Pokud znáte
všechny údaje pot ebné k vypln ní platebního p íkazu, m žete je typovat p ímo do polí formulá e.
Povinná pole jsou zvýrazn na.
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Platby

P íjemce

Pole formulá e pro zadání SEPA platby:
íslo p íkazu – jednotlivé p íkazy jsou identifikovány jedine ným
program automaticky p i adí.

íslem p íkazu, které

Reference platby – koncová reference platby se používá pro jedine nou identifikaci p íkazce,
kterou program nabízí již p eddefinovanou. M žete zadat i vlastní, nejvýše však 35 znak .
vyberte požadovaný ú et z pomocné databáze ú t . Na této
Kód ú tu – tla ítkem
obrazovce m žete založit nový ú et. Do pole Kód zadáte íslo, které neexistuje v pomocné
databázi ú t , a na následující obrazovce kliknete na ikonu
nového ú tu.

. Otev e se formulá pro zadání

P idat nový záznam do
pomocné databáze

P íkazce – p íkazce vyberete z databáze pomocí tla ítka
nebo z pomocné databáze ú t ,
pokud máte p íkazce p i azeného k íslu ú tu. Na této obrazovce m žete založit nového
p íkazce. Do pole Kód zadáte íslo, které neexistuje v pomocné databázi p íkazc , a na
následující obrazovce kliknete na ikonu
. Otev e se formulá pro zadání nového p íkazce.
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P idat nový záznam do
pomocné databáze

Jiný p íkazce – pokud se majitel ú tu liší od P íkazce, vyberte tla ítkem
majitele z pomocné databáze.

p íslušného

Typ platby (dávka) – toto pole nevypl ujte.
Ú el platby – toto pole nevypl ujte.
P íjemce – zadání p íjemce do platebního p íkazu je možné n kolika zp soby:
Pokud máte již p íjemce uloženy v databázi p íjemc , prove te výb r pomocí tla ítka

.

Zadejte údaje nového p íjemce p ímo na kart Platby. Tento zp sob doporu ujeme v p ípad ,
že pot ebujete zadat pouze základní údaje, jako je jméno p íjemce, SWIFT adresa, IBAN kód
ú tu, p ípadn kód zem . Do pole Kód zadejte ozna ení, které neexistuje v pomocné databázi
. Otev e se formulá pro zadání
p íjemc , a na následující obrazovce kliknete na ikonu
nového p íjemce, který vypl te a uložte. P íjemce bude vložen do platebního p íkazu a zárove
uložen do databáze p íjemc . Pokud nechcete p íjemce uložit do databáze p íjemc ,
nevypl ujte pole Kód. Tla ítkem
vložíte data p íjemce jen do p íkazu.
Nového p íjemce m žete také zadat na kart P íjemce. Pokud p íjemce chcete uložit do
databáze p íjemc , vypl te na kart P íjemce pole Kód a ostatní údaje a potvr te uložení
kliknutím na tla ítko
. Tla ítkem
vložíte data p íjemce jen do
p íkazu.
U p íjemce m žete podobn jako u p íkazce v poli Typ kódu zadat jedine ný identifika ní údaj
organizace nebo osoby. Nejedná se o povinný údaj! Používejte jej pouze v p ípad , že se
pot ebujete p íjemci detailn ji identifikovat. Nejprve zvolíte typ identifikace ze seznamu.
Následn se zobrazí další povinná pole podle druhu identifikace. Pro lepší identifikaci m žete zadat
tyto údaje:
BIC (Bank Identifier Code) – Bankovní identifika ní kód podle ISO/SWIFT
IBEI (International Business Entity Identifier) – Mezinárodní identifika ní íslo spole nosti
BEI (Business Entity Identifier) – Identifika ní íslo spole nosti
EANGLN (Global Location Number) – identifikace podle pravidel Evropské asociace pro íslování
USCHU (Universal Identification) – podle CHIPS (U.S. Clearing House Interbank Payments System)
DUNS (Data Universal Numbering System) – íslování spole ností podle Dun & Bradstreett
Bankovní klientské íslo spole nosti (Bank Party Identification) – Identifikace bankovní strany
Da ové identifika ní íslo spole nosti – DI
Jiná identifikace spole nosti
íslo idi ského pr kazu
Klientské íslo osoby
íslo sociálního zabezpe ení
Identifika ní íslo cizího státního p íslušníka
íslo pasu
Da ové identifika ní íslo osoby – DI – soukromé osoby
íslo ob anského pr kazu
Identifika ní íslo zam stnavatele
Datum a místo narození – zadejte místo, datum a zemi
Jiná identifikace osoby – pro tento typ identifikace se zobrazí dv povinná pole. Do druhého pole
vždy vypl te údaj OTHER.
M na – SEPA platby lze provést pouze v m n EUR.
Klientské centrum eské spo itelny
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ástka – zadejte ástku p íkazu. ástka m že být upravena na hrubou nebo istou tla ítkem
podle p ednastavené databáze DPH a Platebních podmínek. Tla ítkem
zadáte až t i ísla faktur a celková výše platby se p epo te podle p ednastavených
kritérií tla ítkem
. M žete zadat i záporné ástky.
Ú el platby – zadejte informace pro p íjemce platebního p íkazu. K dispozici je celkem 140–
znak . Pokud do pole Ú el platby uvedete kód:
/E/ – bude platba provedena expresn ,
/K/ – bude platba provedena smluvním kurzem,
Splatnost – zadejte požadované datum splatnosti p íkazu.
Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
další p íkaz. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.
Jestliže chcete zadaný platební p íkaz uložit jako vzorový platební p íkaz, zvolte místo tla ítka
tla ítko
.
Vrátíte se do okna, kde uvidíte seznam všech zadaných platebních p íkaz . Pokud nechcete
zadávat další p íkazy, okno zav ete.

5.4.3.

Import souboru platebních p íkaz SEPA
Import SEPA platebních p íkaz je totožný s importem platebních soubor v jiných platebních
modulech. Pro import platební dávky zvolte v nabídce Platební p íkazy položku Import platebního
souboru nebo v SEPA platebního modulu ikonu Import souboru plateb.

Import souboru plateb

V následujícím okn vyberte soubor plateb p ipravený vaším ú etním systémem.
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Vybraná cesta
z stane uložena

Je možné vybrat
více soubor
najednou

Vyberte typ
souboru

Pokud chcete smazat zdrojový soubor po na tení platebních p íkaz do aplikace, ozna te po výb ru
souboru pro na tení do platebního modulu SEPA parametr Smazat platební soubor(y) po
importu.

Ozna te parametr

Jakmile se platební p íkazy na tou do platebního modulu, m žete s nimi pracovat stejným
zp sobem, jako byste je zadali manuáln .

5.5.

Modul SWIFTových zpráv MT101 (RFT)

5.5.1.

Nastavení modulu
V platebním modulu nejd íve nastavte banky, se kterými budete pracovat – banka komunika ní,
banka provád jící a vedoucí ú et, banka p íjemce.
Banky zadáte v nabídce Pomocné databáze – Banky.

Zadání nové
banky
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Tla ítkem

otev ete okno pro zadávání parametr banky.

Banka komunika ní
Banka komunika ní je banka, od které máte komunika ní soubor a pomocí programu MultiCash se
k ní p ipojujete.
Ozna te parametr

Vyhledat SWIFT

Výb r souboru
bankovních
parametr .

Pole formulá e pro zadání banky komunika ní:
SWIFT adresa – zadejte SWIFT adresu banky komunika ní. Pokud neznáte SWIFT kód
banky, použijte tla ítko

.

Spušt ní
vyhledávání

Výsledky
hledání

Výb rové
podmínky

V nabídce Výb rové podmínky m žete specifikovat parametry banky a poté tla ítkem
spustit vyhledávání v databázi SWIFT kód
a potvr te výb r stisknutím tla ítka
.

bank. Vyberte p íslušnou banku

Typ banky – ozna te parametr Komunika ní banka.
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Soubor bankovních parametr
zadávané banky.

– pomocí tla ítka

vyberte soubor bankovních parametr

Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
další banku. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.

Banka provád jící a vedoucí ú et
Banka provád jící a vedoucí ú et je banka, která vede ú et, ze kterého chcete zaslat platbu.

Ozna te parametr
Ozna te parametr
Vyhledat SWIFT

Pole formulá e pro zadání banky provád jící a vedoucí ú et:
SWIFT adresa – zadejte SWIFT adresu banky provád jící a vedoucí ú et. Pokud neznáte
SWIFT kód banky, použijte tla ítko

.

Typ banky – ozna te parametr Provád jící banka a Banka vedoucí ú et.
Dop edná valuta provád jící banky – zadejte po et dn
splatností.

pro zasílání p íkaz

s budoucí

Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
další banku. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.

Banka p íjemce
Banka p íjemce je banka, která vede ú et, na který chcete zaslat platbu.
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Ozna te parametr

Vyhledat SWIFT

Pole formulá e pro zadání banky p íjemce:
SWIFT adresa – zadejte SWIFT adresu banky p íjemce. Pokud neznáte SWIFT kód banky,
použijte tla ítko

.

Typ banky – ozna te parametr Banka p íjemce.
Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
další banku. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.

P íkazce
Dalším nezbytným údajem pro správné fungování RFT platebního modulu je ur ení p íkazce.
P íkazce zadáte v nabídce Pomocné databáze – Majitel ú tu / P íkazce.

Zadání nového
p íkazce

Tla ítkem

otev ete okno pro zadávání parametr p íkazce.
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Pole formulá e pro zadání p íkazce:
Kód – zadejte po adové íslo p íkazce, nejvýše 4
programem.

íslice, nebo ponechte

íslo nabídnuté

Volba – zadejte podle pokyn z banky.
Jméno – název p íkazce je povinné pole, dále m žete vyplnit jeho adresu.
Zem – kód zem p íkazce zadáte bu manuáln , nebo pomocí tla ítka

z databáze.

Popis – m žete doplnit libovolný popis p íkazce.
Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
dalšího p íkazce. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.

Ú ty p íkazce
Dalším nutným údajem pro správné používání RFT platebního modulu je ur ení ú tu p íkazce.
Ú et p íkazce zadáte v nabídce Pomocné databáze – Ú ty.

Zadání nového
ú tu

Tla ítkem

otev ete okno pro zadávání parametr ú tu.
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Pole formulá e pro zadání ú tu p íkazce:
Kód – zadejte po adové
programem.

íslo ú tu, nejvýše 4

íslice, nebo ponechte

íslo nabídnuté

Popis – m žete doplnit libovolný popis ú tu.
m žete vybrat název banky z pomocné databáze bank
Banka vedoucí ú et – tla ítkem
nebo vepsáním SWIFT adresy založíte v databázi novou.
íslo ú tu – zadejte íslo ú tu ve formátu IBAN.
M na ú tu – kód m ny m žete vybrat z databáze m n tla ítkem
Majitel ú tu / p íkazce – vyberte pomocí tla ítka

.

p íkazce.

Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
další ú et p íkazce. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.

5.5.2.

Manuální zadání platebního p íkazu MT101
V platebním modulu otev ete pomocí ikony Platební p íkazy nebo v nabídce Platby – Zadání
platby dialogové okno, ve kterém m žete:
zadávat nové p íkazy
upravovat manuáln zadané nebo importované p íkazy
mazat platební p íkazy
tisknout všechny typy zadaných platebních p íkaz

Platební p íkazy
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Zobrazení typu p íkazu

Nový p íkaz

Na hlavní obrazovce p ehledu databáze vidíte zadané, importované a uložené platební p íkazy.
V rolovacím menu Forma p íkazu zadáte, jaké typy p íkaz se vám zobrazí:
Jednotlivé p íkazy
Trvalé p íkazy
Termínové p íkazy
Vzorové p íkazy
Hromadné p íkazy
Vše
Výb r zobrazených p íkaz m žete v rolovacím menu Stav ov ení rozší it:
Vše
Neov ené
Ov ené
Nekompletní ov ení
A nakonec v rolovacím menu Stav dle:
Vše
OK
Chybné
Chyba v pomocné databázi
Zm na v pomocné databázi
Krom standardních tla ítek

,

a

obsahuje obrazovka tato tla ítka:

– otev e dialogové okno pro zadávání nových platebních p íkaz .
– otev e p ehled platebních p íkaz , které jsou uloženy jako vzorové p íkazy.
– zobrazí ú el platby vybraného záznamu.
Kliknutím na tla ítko
se otev e formulá pro zadání platby MT101. Pokud znáte
všechny údaje pot ebné k jeho vypln ní, m žete je typovat p ímo do polí formulá e. Povinná pole
jsou zvýrazn na.
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P íkaz

P íjemce

Pole formulá e pro zadání platby MT101:
Typ p íkazu – vyberte typ p íkazu.
íslo p íkazu – program navrhne nejnižší nep i azené íslo p íkazu, které m žete p epsat dle
svých požadavk . Pokud použijete již existující íslo p íkazu, program po kliknutí na tla ítko
zadané íslo p íkazu zm ní.
Obchodní typ – zvolte P evod, Šek nebo Komer ní platba.
Urgentní platba a Vnitropodniková platba – m žete zaškrtnout jednu z možností nebo
nechat pole nevypln ná. U vnitropodnikové platby se do výstupního souboru p idá pole
:32E:, které má vliv na výši poplatk za transakci.
Hromadný p íkaz – zde m žete zadat libovolné množství jednotlivých p íkaz z jednoho ú tu,
od jednoho p íkazce a v jedné m n .
íslo ú tu p íkazce – tla ítkem
vyberte požadovaný ú et z pomocné databáze ú t .
Na této obrazovce m žete založit nový ú et. Do povinného pole zadáte íslo, které neexistuje
v pomocné databázi ú t , a na následující obrazovce kliknete na ikonu
. Otev e se formulá
pro zadání nového ú tu.
P íkazce – pole je vypln no automaticky podle ú tu, ke kterému je p íkazce p i azen. Pokud
zm níte ozna ení polí ka Majitel ú tu na Jiný p íkazce, pak m žete tla ítkem
vybrat
jiného p íkazce z pomocné databáze Majitel ú tu / P íkazce.
M na – tla ítkem

vyberte požadovanou m nu.

ástka – zadejte ástku p íkazu.
ástka v základní m n – zobrazí se orienta ní p epo et na základní m nu dle kurzovního
lístku, která je nastavena v parametrech MT101.
P íjemce – zadat p íjemce do platebního p íkazu m žete n kolika zp soby:
Pokud máte n jaké p íjemce uloženy v databázi P íjemc , prove te výb r pomocí tla ítka

.
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Pokud p íjemce dosud není v pomocné databázi p íjemc , klikn te na tla ítko
a v obrazovce
Výb r na ikonu
. Otev e se formulá pro zadání nového p íjemce, který vypl te a uložte.
P íjemce bude uložen jak do platebního p íkazu, tak do databáze p íjemc . Pokud nechcete
p íjemce uložit do databáze p íjemc , nevypl ujte pole Kód. Tla ítkem
pak vložíte
p íjemce pouze do p íkazu.
Nového p íjemce zadáte také na kart P íjemce. Vypl te do pole P íjemce kód, který dosud
nebyl použit, a klikn te na tla ítko
. V obrazovce Výb r kliknete na
ikonu
a otev e se formulá pro zadání nového p íjemce, který vyplníte a poté uložíte.
Tla ítkem
vložíte p íjemce do p íkazu.
Ú el platby – zadejte informace pro p íjemce platby nebo vyberte z databáze tla ítkem
.
Rozd lení poplatk – vyberte z rolovacího menu zp sob hrazení poplatk : poplatky rozd lit,
poplatky k tíži p íkazce, poplatky k tíži p íjemce.
Reference – program navrhne referenci ve formátu RRRRMMDDnnnnnnnn, kdy nnnnnnnn je
po adové íslo platebního p íkazu. Referenci m žete upravit dle vlastních požadavk .
Splatnost – zadejte datum splatnosti platebního p íkazu.
Po vypln ní všech údaj stiskn te tla ítko
. Zadávací okno se vyprázdní a m žete zadávat
další p íkaz. Pokud chcete zadávání ukon it, okno zav ete.
Pokud chcete zadaný platební p íkaz uložit také jako vzorový platební p íkaz, zvolte místo tla ítka
tla ítko
.
Vrátíte se do okna, kde uvidíte seznam všech zadaných platebních p íkaz . Pokud nechcete
zadávat další p íkazy, okno zav ete.

5.5.3.

Import souboru platebních p íkaz MT101
Import platebních p íkaz MT101 je totožný s importem platebních soubor v jiných platebních
modulech. Pro import platební dávky zvolte v nabídce Platby položku Import platebního souboru
nebo v platebním modulu MT101 ikonu Import.

Import souboru plateb
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V následujícím okn vyberte soubor plateb p ipravený vaším ú etním systémem.

Vybraná cesta
z stane uložena
Je možné vybrat
více soubor
najednou

Vyberte typ souboru

Pokud chcete smazat zdrojový soubor po na tení platebních p íkaz do aplikace, ozna te po výb ru
souboru pro na tení do platebního modulu MT101 parametr Smazat soubor po importu.

Ozna te parametr

Jakmile se platební p íkazy na tou do platebního modulu, m žete s nimi pracovat stejným
zp sobem, jako byste je zadali manuáln .

5.6.

Ov ení platebních p íkaz
Platební p íkazy musí být p ed odesláním do Banky ov eny. K tomu v aplikaci slouží funkce
Ov ení.
Funkce Ov ení je pro oba platební moduly CZI – eský tuzemský platební styk a CZA – eský
zahrani ní platební styk shodná. Pouze platební moduly SPA – SEPA platby a RFT – SWIFTové
zprávy MT101 vykazují u funkce Ov ení drobné odlišnosti, které jsou uvedeny dále v textu.
V každém platebním modulu je funkce Ov ení dostupná dv ma zp soby:
V nabídce Platební p íkazy – Ov ení máte p ístup ke všem t em formám ov ování:
Jednotlivé ov ení – pro postupné ov ování jednotlivých platebních p íkaz .
Skupinové ov ení – pro ov ení více zadaných platebních p íkaz najednou.
Hromadné ov ení – pro ov ení všech zadaných platebních p íkaz v modulu najednou. P i
hromadném ov ení je zobrazen pro každou banku a každý ú et jeden ádek,
se sumárními informacemi rozd lenými podle typu p íkazu.
Ikonou

spustíte Jednotlivé ov ení, ikonou

pak Skupinové ov ení.

Upozorn ní: V platebních modulech SPA a RFT není nabídka Hromadné ov ení k dispozici.
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Skupinové ov ení
Jednotlivé ov ení

5.6.1.

Jednotlivé ov ení
Jednotlivé ov ení je užite né, pokud pot ebujete ov ovat zadané platební p íkazy jeden po
druhém. Po zvolení této funkce se nejprve zobrazí p ehled vytvo ených platebních p íkaz .
P íkazy jsou uvedeny se základními údaji: íslo p íkazu, typ p íkazu, ú et p íkazce, ú et p íjemce,
ástka a po et provedených a vyžadovaných ov ení.

Krom standardních tla ítek
,
– zobrazí ú el platby.

ov eny.

a

obsahuje obrazovka tato tla ítka:

– v p ehledu se nebudou zobrazovat platební p íkazy, které již byly

– zobrazí se celý p ehled platebních p íkaz .
Detailní informace o platebním p íkazu získáte dvojitým kliknutím na vybraný p íkaz nebo volbou
Zobrazit detaily klikem pravého tla ítka myši. V tomto zobrazení není možné provád t zm ny
platebního p íkazu, ty lze provést pouze v okn Platební p íkazy.
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Ov it
platební
p íkaz

Po et nutných
ov ení

V poli Ov ení vidíte, zda již byl p íkaz ov en a kolik ov ení je celkem t eba.
nebo p ímo v p ehledu stisknutím

Ov ení provedete kliknutím na tla ítko
pravého tla ítka myši a volbou Ov ení.
Tla ítkem

5.6.2.

ov ení zrušíte.

Skupinové ov ení
Skupinové ov ení je vhodné pro ov ení více zadaných platebních p íkaz najednou. Podmínkou
je, aby byly odeslány z jednoho ú tu. Po zvolení této funkce se nejprve zobrazí p ehled vytvo ených
platebních p íkaz .
V poli Neov ených p íkaz celkem aplikace s ítá ástky platebních p íkaz , které ve skupinovém
ov ení nebyly ozna eny. V platebním modulu SPA se toto pole nazývá Celkem neov ených
záznam , v platebním modulu RFT pak Celkový sou et neov ených p íkaz .
Pole Suma ov ených p íkaz vypo ítává sou et ástek již ov ených, ale do platebního souboru
neza azených platebních p íkaz a ástek ozna ených platebních p íkaz , které jsou p ipraveny pro
skupinové ov ení. V platebním modulu SPA se toto pole nazývá Celkem ov ených záznam ,
v platebním modulu RFT pak Ov ené p íkazy celkem.
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Výb r ú tu plátce

P íkazy ozna ené
pro ov ení

Upozorn ní: Pokud jsou v platební databázi nekompletní p íkazy, zobrazí se seznam t chto p íkaz
s popsanými chybami.
Na za átku každého ádku jsou jednotlivé p íkazy ozna eny symbolem
p íkaz má být ov en v rámci skupinového ov ení.

. To znamená, že tento

Pokud n který ze zobrazených p íkaz nemá být ov en, kliknutím na p íslušnou položku ozna ení
zrušíte. Tla ítkem
zrušíte všechna ozna ení najednou. Neozna ené položky
.
ozna íte najednou tla ítkem
Ov ení ozna ených p íkaz provedete kliknutím na tla ítko

5.6.3.

.

Hromadné ov ení
Hromadné ov ení je velmi podobné skupinovému ov ení pouze s tím rozdílem, že p i hromadném
ov ení je zobrazen pro každou banku a pro každý ú et jeden ádek, se sumárními informacemi
podle typu p íkaz . K jednotlivým p íkaz m nejsou na této obrazovce žádné informace dostupné.
Pokud je ádek s ú tem ozna en pro ov ení
, jsou schváleny všechny p íkazy z tohoto ú tu.

Upozorn ní: V platebních modulech SPA a RFT není nabídka Hromadné ov ení k dispozici!

Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash

- 58 -

Telefon:
E-mail:
Web:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash

MultiCash 3.22
Uživatelská p íru ka v.1.8

Pokud p íkazy z n kterého ze zobrazených ú t nemají být ov eny, klikn te na p íslušnou položku
a tím ozna ení zrušíte. Tla ítkem
zrušíte všechna ozna ení najednou.
Neozna ené položky ozna íte najednou tla ítkem
.
.
Ov ení ozna ených p íkaz provedete kliknutím na tla ítko

5.7.

Odeslání platebního souboru do banky
Po ov ení platebních p íkaz je nutné vytvo it platební soubor pro jejich odeslání do banky.
Funkci Vytvo it platební soubor najdete v nabídce Platební p íkazy – Vytvo ení platebního
souboru v platebním modulu nebo pod ikonou Vytvo it platební soubor.

Vytvo it platební
soubor
Zobrazí se dialogové okno pro vytvo ení platebního souboru.
Kalendá
Tisk soupisky
Tisk pr vodky
Výstupní za ízení

Volbou Do data odeslání se do platebního souboru neza adí platební p íkazy p esahující ur ené
datum splatnosti, p estože jsou zadané i ov ené. P ednastaveno je datum s maximální dobou
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splatnosti, tj. 30 dn do budoucna. Pokud nemáte zadané a ov ené p íkazy s r zným datem
splatnosti, nemusíte nabízené datum m nit.
Volbou Tisk soupisky vytisknete seznamu platebních p íkaz za azených do platebního souboru.
Volbou Tisk pr vodky vytisknete pr vodku k platebnímu souboru.
Volbou Výstupní za ízení zvolíte zp sob tisku.
Pokra ujte stisknutím tla ítka

.

Zobrazí se dialogové okno P íkazy p ipravené k odeslání, ve kterém m žete ur it, které platební
p íkazy budou za azeny do vytvá eného platebního souboru.

Kliknutím na
vy adíte jednotlivé p íkazy z nabízeného seznamu. Vy azené p íkazy z stávají dále
v platební databázi jako ov ené a nabídnou se k odeslání p i vytvá ení dalšího platebního souboru.
Tla ítkem

Tla ítkem

5.8.

vy adíte všechny p íkazy z dalšího zpracování, tla ítkem
naopak všechny p íkazy ozna íte
.
potvrdíte výb r platebních p íkaz pro odeslání do Banky.

Komunika ní heslo, elektronický podpis a automatické odeslání
Po vytvo ení platebního souboru se zobrazí dialogové okno Odeslání platebního souboru. V tomto
okn zadáváte bezpe nostní hesla a odesíláte platební soubor do Banky. Tyto kroky m žete
dokon it pozd ji ve Správci, více v kapitole 6. Správce, pokud nap íklad nemáte oprávn ní
podepisovat platební soubory a oprávn ná osoba není práv p ítomna.
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Komunika ní heslo
Vždy zaškrtnuto
s elektronickým podpisem !
Pokud chcete platební
soubor ihned podepsat,
zaškrtn te !
Pokud chcete platební
soubor ihned odeslat do
banky, zaškrtn te !

Komunika ní heslo – aby mohl být platební soubor odeslán do Banky, musí být opat en
komunika ním heslem.
Upozorn ní: Aplikace MultiCash podporuje možnost uložení komunika ního hesla v souboru bankovních
parametr . V nabídce Komunikace – Soubory bankovních parametr otev ete dialogové
okno Správa souboru bankovních parametr (BPD). Pro výb r Banky zvolte soubor, který
v tšinou nese ozna ení CS, a klikn te na
.

Zvolte soubor CS

Editovat soubor

V okn Soubor bankovních parametr zvolte v poli Uložit kom. heslo nabídku Ano.

Výb rové pole

Zm ny uložte tla ítkem

.

Po uložení komunika ního hesla do souboru bankovních parametr
komunika ních p enos heslo požadováno!

již není p i vytvá ení
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P edvypln né
komunika ní
heslo

S elektronickým podpisem? – toto pole je v p ípad Banky nutné vždy zaškrtnout! Pokud
chcete elektronický podpis p idat pozd ji, zrušte zaškrtnutí pole Podepsat nyní.
Podepsat nyní? – po ozna ení tohoto pole je nutné vyplnit do pole Uživatel jméno uživatele,
který bude platební soubor elektronicky podepisovat, a do pole Heslo EP jeho heslo
k elektronickému podpisu. Pokud toto pole neozna íte, m žete p idat podpis pozd ji p es
Správce v základním modulu.
Odeslat soubor(y) nyní? – pokud je ozna eno toto pole, bude soubor ihned po provedení
všech pot ebných krok odeslán do Banky.
Z po íta e – v tomto poli zvolte možnost Vlastní, aby odeslání platebního souboru do Banky
prob hlo p ímo z vaší pracovní stanice.
Nakonec potvr te zadání tla ítkem

.

Pokud jste ozna ili pole Podepsat nyní, budete vyzváni k p ipojení elektronického podpisu. Vložte
do po íta e za ízení s elektronickým podpisem a potvr te tla ítkem

.

Pokud jste ozna ili parametr Odeslat soubor(y) nyní, bude platební soubor odeslán do Banky
automaticky. Tento parametr neozna ujte, pokud v tuto chvíli není možné p idat požadované
elektronické podpisy. Platební soubor potom eká na podepsání ve Správci v základním modulu.
P i ozna ení parametru Odeslat soubor(y) nyní se po kontrole hesla prvního podpisu zobrazí
dotaz, zda chcete vložit další podpis. Pokud pot ebujete platební soubor autorizovat dv ma podpisy
a druhý uživatel s právem podpisu je k dispozici, zvolte
. V opa ném p ípad stiskn te
a soubor bude na další podpis ekat ve Správci základního modulu.
Upozorn ní: Pokud jste nastavili vytišt ní pr vodky nebo soupisky, spustí se v tomto okamžiku tisk.
Úsp šný tisk ale neznamená, že platební p íkazy byly odeslány do banky!
V p ípad , že je ozna en parametr Odeslat soubor(y) nyní a byl p idán elektronický podpis, dojde
k automatickému p enosu do Banky.
Výsledek posledního p enosu vidíte v komunika ní lišt . Podrobný výpis protokolu najdete
v základním modulu pomocí nabídky Správa – Protokoly.

5.9.

Historie plateb
Krom protokolu o komunikaci v základním modulu máte k dispozici také p ehled o historii všech
platebních p íkaz v jednotlivých modulech.
Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash

- 62 -

Telefon:
E-mail:
Web:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash

MultiCash 3.22
Uživatelská p íru ka v.1.8

Pokud je v Systémových parametrech ozna ena položka Vést historii plateb, ukládají se zde
podrobnosti o všech platebních p íkazech po dobu, která je nastavena v parametru Po kolika
dnech mazat historii plateb.
Historii plateb otev ete bu nabídkou platebního modulu Platební p íkazy – Historie plateb, nebo
klikn te na ikonu Historie plateb.

Historie plateb

Krom standardních tla ítek
,
a
je zde tla ítko
, kterým
m žete pro vybraný platební p íkaz zobrazit rychlý náhled s výsledkem komunikace a asu
p enesení souboru.
Ve sloupci Stav ve Správci je u každého p íkazu vid t aktuální stav zpracování v aplikaci
MultiCash.
Upozorn ní: Ve sloupci Stav ve Správci nejsou informace o stavu zpracování platebního p íkazu v Bance.
Tyto informace se týkají pouze stavu zpracování v aplikaci MultiCash.
Pro informace o p íkazu otev ete p íslušný záznam dvojitým kliknutím nebo jeho ozna ením
a stisknutím klávesy Enter. Otev ít ho m žete také kliknutím na pravé tla ítko myši a volbou nabídky
Zobrazit detaily.
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Záložka Soubor, kde jsou
uvedeny informace
o uživatelích, kte í zasáhli
do zpracování platebního
p íkazu

Tímto tla ítkem m žete
vytvo it platební p íkaz
z již jednou zadaného
p íkazu

Informace na jednotlivých záložkách odpovídají formulá m pro zadávání platebního p íkazu
s výjimkou záložky Soubor a Stav zpracování. Zde jsou informace o uživatelích, kte í vytvá eli
a podepsali platební p íkaz, a dále výsledek komunikace a stav zpracování platby v Bance. Protože
se u historie plateb jedná o ist informativní funkci, m žete data pouze prohlížet, ale ne upravovat.
V záhlaví okna se zobrazí jméno souboru, ze kterého zvolený p íkaz pochází. V hlavi ce každého
jednotlivého formulá e najdete íslo p íkazu, datum vytvo ení souboru a formu p íkazu.
Tla ítkem

m žete z uloženého záznamu vytvo it jednotlivý p íkaz.

Banka podporuje s výjimkou modulu SPA a RFT zobrazování tzv. Stav zpracování plateb, což jsou
informace o stavu zpracování platebního p íkazu v jejím ú etním systému. V aplikaci je pak
v Historii plateb navíc záložka Stav zpracování, kde vidíte, v jaké fázi zpracování se platba
v bankovním systému nachází:
Stav platby
Pozdrženo/Pending
Provedeno/Processed
Odmítnuto/Rejected
Popis
Budoucí datum splatnosti/Future value date
Stornováno/Reversed
Zrušeno/Cancelled
Nelze zpracovat/Not possible to process
Nedostatek prost edk na ú tu/Insufficient funds
Formální chyba/Formal error
Neexistující ú et/Non-existing account
Ú et je blokován/Account is blocked

6.

SPRÁVCE
Ve Správci máte k dispozici p ehled o všech p enosech mezi vámi a Bankou.
Správce spustíte bu nabídkou Komunikace – Správce nebo ikonou Správce.
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Správce

Druh zobrazených informací vyberete v rozbalovacím seznamu:
Zobrazit vše
Zobrazit odesílané p enosy
Zobrazit p ijímané p enosy
Zobrazit p ijaté soubory
Dále jsou k dispozici tato zaškrtávací polí ka:
Nezobrazovat úsp šn odeslané soubory – úsp šn odeslané soubory se nezobrazí.
Zobrazit jenom ty soubory, které ekají na podepsání – zobrazí se pouze soubory, které
vyžadují elektronický podpis.
Nezobrazit vámi podepsané soubory – soubory, které podepsal p ihlášený uživatel, se
nezobrazí.
Dále zde najdete informace o stavu jednotlivých soubor , výsledné stavy komunikace, typy p enos ,
ísla uživatel , datum a as p enosu a kontrolní sou et.
Poslední provedené p enosy jsou v horní ásti seznamu.
Krom standardních tla ítek

,

a

obsahuje obrazovka tato tla ítka:

– spustí se p enos vybraného záznamu.
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– spustí p enos všech soubor , které mají status „ eká na p enos“ bez ohledu na
to, který ze soubor je práv ozna en.
– zobrazí obsah vybraného souboru.
– zruší u vybraného souboru elektronický podpis aktuálního uživatele.
– p idá k vybranému záznamu elektronický podpis.
– manuální na tení platebního souboru, který chcete odeslat do banky. Tato funkce se
využívá v p ípadech, kdy je do banky nutné odeslat velkém množství platebních p íkaz v jednom
platebním souboru. Ušet í se tím as p i importu do platebního modulu a ov ování.

komunikace.

– p idá vybraný záznam do P ímé komunikace, více v kapitole 7. P ímá

– stáhne data z Banky do aplikace, více v kapitole 4.1. Spušt ní
komunikace pro p íjem dat z banky.
Pomocí výb rového seznamu Vést historii? m žete zobrazit historii všech p íchozích a odchozích
dat, pokud byla aktivována, více v kapitole 6.1.1 Historie ve Správci.

6.1.

Historie ve Správci
Funkci historie aktivujete v základním modulu pomocí nabídky Správa – Systémové parametry,
záložka Elektronický podpis / Správce.

Výb r parametru
pro zobrazení
historie
Nastavení doby pro
mazání historie

V rolovacím menu Vést historii? ur íte zobrazení historie ve Správci:
Ne
M sí n
tvrtletn
Pololetn
Ro n
Vše
V parametru Po kolika m sících vymazat historii? zadáte, po jakém asovém období bude
uložený archiv smazán. Zadání íslice 0 znamená, že historie nebude mazána.
Zadané parametry uložíte tla ítkem
.
Upozorn ní: Pokud již byly záznamy ve Správci archivovány, není možné získat v historii plateb
v platebních modulech informace o elektronickém podpisu a p enosu do Banky.
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6.2.

Dodate né podepsání platebního souboru a jeho odeslání
Dodate né podepsání platebního souboru se ve Správci provádí v p ípad , že k plné autorizaci je
t eba více elektronických podpis a oprávn né osoby nejsou p i vytvá ení platebního souboru
p ítomny.
V obrazovce Správce vyberte platební soubor, který eká na podpis, a tla ítkem
dopl te pot ebný po et elektronických podpis .

Detaily platebního
souboru

Podepsat

Zadejte heslo
elektronického
podpisu

P ehled plateb

Stav platebního souboru se zm ní na eká na odeslání. V levém horním rohu obrazovky
zkontrolujte, zda je podepsání platebního souboru kompletní.
Pokud ano, tla ítkem

soubor odešlete ke zpracování do Banky.
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P ehled
podpis

Stav zpracování

Odeslat soubor

6.3.

Vymazání platebního souboru
Pokud chcete vymazat zadaný platební soubor, klikn te na n j pravým tla ítkem myši a v nabídce,
zvolte položku Smazat záznam.

Smazat záznam

Smazání záznamu potvr te na následující obrazovce tla ítkem

.
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Platební soubor bude vymazán z komunika ní databáze. Znovu odeslán m že být pouze po novém
importu, ov ení, vytvo ení souboru a zadání hesel.
Chcete-li platební soubor zcela vymazat, potvr te na další obrazovce tla ítkem
souboru i z disku.

výmaz

Upozorn ní: Vymazáním souboru, který byl již odeslán do banky, nedojde k jeho zrušení v bankovním
systému. P íkazy budou provedeny dle zadaných instrukcí.

6.4.

Vícenásobný výb r
Pokud ve sloupci Typ transakce ozna íte zaškrtávací polí ka, m žete u ozna ených soubor
provést vybranou operaci hromadn .
Všechny ozna ené soubory je možné podepsat spole n , p i emž heslo elektronického podpisu
zadáte pouze jednou. Dále m žete veškeré ozna ené záznamy jediným kliknutím pravého tla ítka
myši vymazat / odmítnout / resetovat. Kliknutím na jedno z tla ítek na hlavní obrazovce je možné
soubory odeslat, smazat k nim p i azené podpisy nebo je naopak doplnit.
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6.5.

Interní ov ení importovaných soubor ve Správci
Tímto parametrem zadáte povinnost intern ov it platební soubory importované p ímo ve Správci
ješt p ed p idáním elektronického podpisu.
V základním modulu aplikace zvolte v nabídce Správa položku Systémové parametry. V záložce
Elektronický podpis / Správce vyberte v parametru Po et ov ení hodnotu Jeden nebo Dva.

Vyberte po et
ov ení

Platební soubory importované p ímo ve Správci mají nejprve p i azen stav
Volbou Ov it je soubor ov en ur eným uživatelem.

eká na schválení.

Vyberte
nabídku Ov it

Platební soubor
k ov ení

Stav se poté zm ní na eká na podpis nebo eká na odeslání. Identifika ní údaje uživatele, který
má práva pro interní ov ení, jsou zobrazeny ve Správci. Další zpracování platebního souboru
probíhá standardním zp sobem.
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Identifika ní údaje uživatele,
který platební soubor ov il

Zm na stavu platebního
p íkazu na eká na podpis

7.

P ÍMÁ KOMUNIKACE
Tato funkce se využívá v p ípadech, kdy je nutné do Banky odeslat velké množství platebních
p íkaz v jednom platebním souboru najednou. Ušet í se tím as p i importu do platebního modulu
a ov ování.
V Bance se tento typ komunikace používá hlavn
Sb rných ú t – typ p enos PHR a HRP.

pro zasílání platebních transakcí pro agendu

Upozorn ní: Protože funkce P ímá komunikace p i na ítání platebních soubor nekontroluje formální
správnost dat, je bezpodmíne n nutné, aby byly p esn dodrženy formáty platebních
p íkaz pro jednotlivé typy platebního styku! V opa ném p ípad Banka neru í za
správné provedení platebních transakcí. Aktuální popisy formát plateb aplikace MultiCash
jsou k dispozici na internetových stránkách Banky http://www.csas.cz/multicash v sekci
Dokumenty ke stažení.
Tuto funkci spustíte bu ve Správci tla ítkem
nebo nabídkou
Komunikace – P ímá komunikace i ikonou Spušt ní p ímé komunikace v základním modulu.

Spušt ní p ímé
komunikace
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P idání typu
p enosu

Výb r souboru
k odeslání
Odebrání typu
p enosu

Pro za azení souboru do p ímé komunikace máte dv možnosti:
1. Tla ítkem
využívat.

definujete typy p enos , pro které chcete tuto funkci

V následující obrazovce zvolte typ transakce a nastavte, že jde o komunikaci s elektronickým
podpisem. Pokra ujte tla ítkem
.

Poté dvojitým kliknutím poklepejte na p i azený typ transakce, zvolte p íslušný soubor pro odeslání,
zadejte komunika ní heslo a heslo k elektronickému podpisu.
2. Druhou možností je zvolit v okn P ímá komunikace tla ítko
výb r platebního souboru z disku.

na konci ádky Soubor pro
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Výb r souboru
k odeslání

Upozorn ní: Po výb ru a za azení platebního souboru do komunikace lze zadat komunika ní heslo a pouze
jedno heslo pro elektronický podpis. Pokud je pro úsp šné odeslání t eba více podpis , musí
se doplnit ze Správce!

Výb r souboru
z disku

Komunika ní heslo
p ihlášeného
uživatele

Heslo elektronického
podpisu

Tla ítkem

m žete zkontrolovat obsah odesílaného souboru.

Po zadání hesel bu tla ítkem
jej tla ítkem

8.

p idáte záznam do Správce, nebo
odešlete do Banky ke zpracování.

NEJ AST JŠÍ CHYBY P ENOSU A JEJICH ODSTRAN NÍ
P i komunikaci s Bankou, a už p i odesílání platebních soubor , nebo p i p íjmu dat z Banky, m že
dojít k chybám b hem p enosu. Zde je p ehled nej ast jších chyb a návod na jejich odstran ní.

8.1.

Chyby spojené se souborem bankovních parametr (BPD)

8.1.1.

P enos p erušen (11)
V základním modulu pomocí nabídky Komunikace – Komunika ní parametry zkontrolujte
nastavení parametru TCP/IP s prioritou 1.
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Poté chybu odstraníte tak, že v nabídce Komunikace – Správce ozna íte ádek se souborem,
jehož p enos skon il touto chybou.
Ve Správci tla ítkem
znovu spustíte komunikaci s Bankou.

Ozna te záznam,
který chcete znovu
odeslat

Zvolte tla ítko
Odeslat soubor
Po skon ení p enosu zkontrolujte v protokolu nebo ve Správci správnost výsledku.
Upozorn ní: Pokud p enos platebního souboru skon í chybovou hláškou P enos p erušen (11), je v tšinou
automaticky odeslán p i následujícím pokusu o komunikaci nebo p i dalším spušt ní aplikace.

8.1.2.

Soubor bankovních parametr je blokován (19)
Chybu odstraníte v základním modulu v nabídce Komunikace – Soubory bankovních parametr .
Zde ozna te ádek s bankou, u které chcete bankovní parametry odblokovat.

Zvolte banku, u které
chcete odblokovat
bankovní parametry

Zobrazí se dialogové okno s chybovou hláškou, kterou potvrdíte tla ítkem

.
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Následující okno zav ete tla ítkem

.

Poté prove te bu nové stažení dat z Banky, nebo odeslání souboru pomocí nabídky Komunikace
– Správce, podle toho, zda jste p ed zablokováním stahovali data nebo odesílali platební soubor.

8.1.3.

Chybn zadané komunika ní heslo (23)
Chybu odstraníte jednoduše tak, že v základním modulu pomocí nabídky Komunikace – Správce
ozna íte ádek s neodeslaným souborem, kliknete na n j pravým tla ítkem myši a z nabídky
vyberete položku Zm nit komunika ní heslo. Do dialogového okna zadáte komunika ní heslo
uživatele.

Klientské centrum eské spo itelny
Podpora služby MultiCash

- 75 -

Telefon:
E-mail:
Web:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash

MultiCash 3.22
Uživatelská p íru ka v.1.8

Klikn te na
vybraný záznam
pravým tla ítkem
myši

Upozorn ní: P ed zadáním komunika ního hesla ov te, zda není zapnuta klávesa Caps Lock a je-li
do programu p ihlášen uživatel, jehož komunika ní heslo zadáváte.

Zadání potvr te tla ítkem
Poté ve Správci tla ítkem

.
znovu spustíte komunikaci s Bankou.

Po skon ení p enosu zkontrolujte v protokolu nebo ve Správci správnost výsledku.

8.2.

Chyba 17 – Uživatel po t ech pokusech zablokován
Pokud zadáte t ikrát po sob chybn komunika ní heslo, aplikace MultiCash se z bezpe nostních
d vod zablokuje pro veškerou další komunikaci.
Pro odblokování je t eba provést následující ty i kroky:

Reset zablokovaného komunika ního hesla
V základním modulu použijte nabídku Komunikace – Reset komunika ního hesla a postupujte
podle pokyn pr vodce.
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Zvolte banku, pro
kterou reset provádíte

Pokra ujte tla ítkem

a i te se pokyny na obrazovce.

Na další obrazovce zrušíte zatržení parametru Tisk RES dopisu.
Pokud provádíte reset pro komunika ní soubor, který ješt
zadat malými písmeny staré komunika ní heslo „start“!

nebyl v bance inicializován, je nutné

Zrušit zatržení

Zadejte komunika ní
heslo „start“
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Po úsp šném p enosu kontaktujte Banku – podpora služby MultiCash +420 956 711 711,
multicash@csas.cz – a ta provede odblokování.

Zm na komunika ního hesla
Pokud Banka potvrdí, že uživatel byl odblokován, m žete pokra ovat druhým krokem – zm nou
komunika ního hesla z hesla „start“ na nové komunika ní heslo uživatele.
Postup zm ny je stejný jako v kapitole 9.2. Zm na komunika ního hesla. Nezapome te, že
výchozí komunika ní heslo je „start“!
Po odeslání nového hesla do Banky op t zkontrolujte, zda byl p enos úsp šn dokon en.

Zadání komunika ního hesla do dávky pro stažení výpis a dalších dat
Uživatel, kterému bylo resetováno a zm n no komunika ní heslo, musí zm nit komunika ní heslo
i u dávek, které byly pod jeho jménem vytvo eny.
V nabídce Komunikace – Správce zobrazíte dávky pro stahování dat bu výb rem Zobrazit vše,
nebo Zobrazit p ijímané p enosy.
Pravým tla ítkem myši klikn te na ádek vybrané dávky a zvolte položku Zm nit komunika ní
heslo.

Zvolte Zobrazit vše
nebo Zobrazit
p ijímané p enosy

Pro všechny typy
p enos zvolené
dávky je t eba po
kliknutí pravým
tla ítkem myši na
záznam zvolit Zm nit
komunika ní heslo

Zadejte komunika ní heslo uživatele, který je p ihlášen do programu.
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Zadání hesla potvr te tla ítkem

a obrazovku zav ete klávesou.

Postup opakujte pro všechny typy p enos , u kterých je t eba komunika ní heslo zm nit.

Zadání komunika ního hesla v souboru bankovních parametr
Pokud má uživatel, kterému bylo resetováno a zm n no komunika ní heslo, nastaven parametr pro
uložení hesla, je nutné zm nit komunika ní heslo i v souboru bankovních parametr .
V základním modulu pomocí nabídky Komunikace – Soubory bankovních parametr otev ete
okno Správa souboru bankovních parametr (BPD). V okn zvolte pro výb r Banky soubor, který
v tšinou nese ozna ení CS, a zvolte tla ítko
.
V okn Soubor bankovních parametr klikn te na tla ítko Zm na kom. hesla. V okn Zm na
komunika ního hesla vyberte uživatele, který byl p vodn zablokován, a zadejte nové
komunika ní heslo.
Vyberte uživatele

Zadejte nové
komunika ní heslo

Okna zav ete tla ítkem

Zvolte tla ítko
Zm na kom. hesla

.

Upozorn ní: Pokud vaše banka podporuje zasílání resetu komunika ního hesla, který je ov en
elektronickým podpisem, není nutné odesílat do banky pro odblokování RESET dopis.

Reset komunika ního hesla pomocí elektronického podpisu
V základním modulu zvolte nabídku Komunikace – Reset komunika ního hesla a postupujte
podle pokyn pr vodce.

Zvolte banku, pro
kterou reset provádíte

. Na následující obrazovce potvr te výb r nabídky: Pokud chcete
Pokra ujte tla ítkem
potvrdit reset vaším platným elektronickým podpisem, nebude bankou vyžadován
inicializa ní dopis. Dále zadejte své heslo elektronického podpisu a nové komunika ní heslo.
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Potvr te výb r
Zadejte heslo
elektronického podpisu
Zadejte komunika ní
heslo

Po úsp šném p enosu m žete komunika ní heslo ihned použít pro komunikaci s bankou. Podle
dalšího uživatelského nastavení bude nutné zadat nové komunika ního heslo i do dávky pro stažení
výpis a dalších dat a do souboru bankovních parametr .

8.3.

Chyby spojené s elektronickým podpisem
Nej ast jší chyby spojené s elektronickým podpisem:
(28) Podpisy nejsou kompletní
(31) Neplatný elektronický podpis
(34) Nedostate ný po et podpis pro ú et
(37) Limit podpisu p ekro en
K hlavním p í inám pat í vadné nebo poškozené úložišt s elektronickým podpisem, nap íklad
disketa nebo USB disk, a nedostate né oprávn ní uživatele k podpisu.
V nabídce základního modulu Komunikace – Správce ozna te kurzorem záznam, který chcete
opravit. Pomocí tla ítek ve spodní ásti obrazovky opravte chybu uvedenou ve sloupci Stav. Poté
platební soubor znovu odešlete do Banky ke zpracování.
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Vybraný záznam

Seznam podpis

9.

ZM NA UŽIVATELSKÝCH HESEL A GENEROVÁNÍ NOVÝCH
KLÍ
(EP)

9.1.

Heslo pro p ihlášení do programu
Zm nit uživatelské heslo pro p ihlášení do aplikace m žete dv ma zp soby:
Pokud uživatel své p ihlašovací heslo zapomn l nebo p ístup do aplikace zablokoval, potom
jako administrátor aplikace provedete nastavení výchozího hesla uživatele v nabídce
základního modulu Uživatel – Správa uživatel . Zde vyberete uživatele a dvojitým kliknutím
otev ete okno jeho vlastností. Do pole Heslo zadáte nové výchozí heslo a zrušíte ozna ení
parametru Uzam en, aby se uživatel mohl znovu do programu p ihlásit. Uživatel si p i prvním
p ihlášení musí zm nit výchozí heslo na své vlastní.
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Pole pro zadání
hesla

Pro odblokování
zrušit ozna ení

Uživatel si m že zm nit své p ihlašovací heslo v nabídce základního modulu Uživatel – Nové
heslo. V zobrazeném okn pak provede zm nu svého hesla.
Upozorn ní: P i zadávání hesel vždy zkontrolujte, jestli nemáte zapnutou funkci Caps Lock.

Zadejte p vodní
p ihlašovací heslo
Zadejte nové
p ihlašovací heslo
Zopakujte nové
p ihlašovací heslo

9.1.1.

asové zpožd ní po t ech neúsp šných pokusech o p ihlášení
Nastavením parametru asového zpožd ní m žete p edejít zablokování p ístupu do aplikace po
3 chybných pokusech o p ihlášení. Uživatel v tomto p ípad není zablokován, ale m že se po
ur itém asovém intervalu pokusit znovu p ihlásit. P i každém dalším neúsp šném pokusu
o p ihlášení se délka asového intervalu zdvojnásobuje.
V základním modulu aplikace zvolte v nabídce Správa položku Systémové parametry. V záložce
Parametry hesel zadejte do Zvýšení prodlevy ve vte inách po 3 neúsp šných pokusech po et
vte in. Doporu ujeme nastavit hodnotu 1 až 5 vte in.
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Zadejte hodnotu
prodlevy v sekundách

Zm nu uložte tla ítkem

9.2.

.

Zm na komunika ního hesla
Pokud chcete n kterému z uživatel zm nit heslo pro komunikaci s Bankou, p ihlaste se do aplikace
pod uživatelským profilem, u kterého chcete zm nit komunika ní heslo. V základním modulu
aplikace zvolte v nabídce Komunikace položku Zm na komunika ního hesla.
V prvním okn vyberte banku, pro kterou zm nu provádíte. Více bank najednou m žete zvolit pouze
v p ípad , že p vodní komunika ní heslo je pro všechny ozna ené banky spole né. Pokra ujte
tla ítkem
.

Vyberte banku
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V dalším okn zadejte sou asné platné komunika ní heslo, poté heslo nové a do posledního pole
heslo zopakujte pro kontrolu správnosti zadání. Pokra ujte tla ítkem
.
Upozorn ní: Komunika ní heslo m že obsahovat nejvýše deset alfanumerických znak .
Zadejte p vodní
komunika ní heslo

Zadejte nové
komunika ní heslo

Zopakujte nov
zadané heslo

Na poslední obrazovce je pot eba provést komunikaci s bankami, kde si p ejete zm nit komunika ní
heslo.
Upozorn ní: Komunika ní heslo se zm ní pouze p i úsp šném p enosu do banky.
Zaškrtn te pro
okamžité odeslání
požadavku do banky

Komunikaci
spoušt jte na
stanici Vlastní

V p ípad sí ové instalace m žete zvolit stanici, ze které se p enos spustí. Až na výjimky vždy
nastavte Vlastní. Komunikace se spustí automaticky po stisku tla ítka
.
Upozorn ní: Pokud má uživatel komunika ní heslo uložené i v souboru bankovních parametr , musíte
provést jeho zm nu i tam.

9.3.

Zm na hesla pro elektronický podpis
Pokud chcete n kterému z uživatel zm nit heslo pro elektronický podpis, p ihlaste se do aplikace
pod uživatelským profilem, u kterého chcete zm nit heslo. V základním modulu aplikace zvolte
v nabídce Komunikace položku Zm na hesla EP.
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Vložte médium s vaším klí em elektronického podpisu.
Na další obrazovce zadejte nejprve platné sou asné heslo, do dalšího polí ka nové heslo, které
m že obsahovat nejvýše 16 alfanumerických znak , a zopakujte jej pro kontrolu správnosti zadání.
Zadejte p vodní heslo
elektronického podpisu
Vložte nové heslo pro
váš elektronický podpis
Zopakujte nové heslo

Upozorn ní: P i zadávání hesel vždy zkontrolujte, jestli nemáte zapnutu funkci Caps Lock.
Tla ítkem

zm nu hesla dokon íte.

Pokud bylo p vodní heslo zadáno správn , objeví se hlášení o úsp šné zm n .

9.4.

Generování páru klí
Funkce Generování páru klí
dojde:

pro elektronický podpis
pro elektronický podpis se používá ve zvláštních p ípadech, kdy

k poškození média s elektronickým podpisem
k vymazání klí e k elektronickému podpisu z úložišt
Pokud chcete n kterému z uživatel vygenerovat klí e pro elektronický podpis, p ihlaste se
do aplikace pod jeho uživatelským profilem. V základním modulu aplikace zvolte v nabídce
Komunikace položku Generování páru klí .
Vložte médium, na které má být nový klí uložen.
Upozorn ní: Úvodní obrazovka se liší podle toho, zda je v zadané cest
uložen, nebo je médium prázdné.

již klí elektronického podpisu

Pokud je médium prázdné, vypl te heslo pro elektronický podpis, které m že obsahovat
nejvýše 16 alfanumerických znak , a zopakujte jej pro kontrolu správnosti zadání. Heslo je
možné kdykoli pozd ji zm nit v nabídce Komunikace – Zm na hesla pro EP. Zadání potvr te
tla ítkem

.
Zadejte nové heslo pro
elektronický podpis

Zopakujte nové heslo

Na následující obrazovce zadejte et zec náhodných 32 znak
.
et zec si nemusíte pamatovat. Pokra ujte tla ítkem

pro generování ve ejného klí e.
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Zadejte náhodných
32 znak

Pokud klí elektronického podpisu v daném úložišti již existuje, ozna te zaškrtávací polí ko
Generovat nový EP a vypl te nové heslo pro elektronický podpis. Heslo m žete pozd ji
zm nit v nabídce Komunikace – Zm na hesla pro EP. Po vypln ní hesla zadejte et zec
náhodných 32 znak pro generování ve ejného klí e. et zec si nemusíte pamatovat.
Pokra ujte tla ítkem
.

Zadejte heslo pro
elektronický podpis

Zadejte náhodných
32 znak

Ozna te jednu nebo více bank, do kterých odesíláte nový pár klí

. Pokra ujte tla ítkem

.

Ozna te banky, do
kterých chcete nové
klí e elektronického
podpisu odeslat
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V následující obrazovce zadejte komunika ní heslo uživatele, pod kterým jste práv
programu a pro kterého generujete nové klí e pro elektronický podpis.

p ihlášeni do

Pokud používáte stejné komunika ní heslo pro více bank, zaškrtn te polí ko Použít stejné
komunika ní heslo pro všechny banky. Jestliže toto ozna ení zrušíte, zobrazí se název banky,
pro kterou je aktuáln zadávané heslo platné. Po stisknutí tla ítka
se zobrazí další banka
v po adí a polí ko pro zadání hesla. Pokra ujte tla ítkem
.

Zadejte komunika ní heslo

Pro uvoln ní podpisového klí e je t eba vytisknout inicializa ní dopis a podepsaný zodpov dnými
osobami ho odeslat do Banky. Do té doby nebude možné podpisovým klí em provád t autorizaci
platebních soubor .
V následujícím okn nechte zatržený parametr Tisk INI dopisu( ). Parametr Chcete podepsat
a následn odeslat nový EP vaším starým platným klí em? neozna ujte a pokra ujte tla ítkem
.

Ponechte ozna eno

Ponechte prázdné

V posledním kroku generování páru klí
pro elektronický podpis je nutné uskute nit komunikaci
s Bankou, aby se nov vytvo ené ve ejné klí e dostaly i do aplikace na stran banky.
Pokud máte sí ovou instalaci, m žete zvolit stanici, ze které se p enos spustí. Až na výjimky se
nastavuje Vlastní. Komunikace se spustí automaticky po stisku tla ítka
.
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Zaškrtn te pro
okamžité odeslání
požadavku do banky

Komunikaci
spoušt jte na
stanici Vlastní

Vytišt ný a podepsaný inicializa ní dopis odešlete svému bankovnímu poradci, který po ov ení
podpis za ídí uvoln ní elektronického podpisu a bude vás o této skute nosti informovat.

10.

PARAMETRY KOMUNIKACE S BANKOU
Pokud je nutné zm nit komunika ní parametry internetového spojení s Bankou, otev ete
v základním modulu aplikace nabídku Komunikace – Soubory bankovních parametr .
V okn Správa souboru bankovních parametr
v tšinou nese ozna ení CS, a zvolte tla ítko

(BPD) zvolte pro výb r Banky soubor, který
.

Zvolte soubor CS

Editovat soubor

V okn Soubor bankovních parametr zm
v kapitole 2.1.1. Klient – Pracovní stanice:

te v poli IP adresa adresu banky podle pot eby, více

TCP/IP – povolený port 1350, 1360 a DNS adresa banky (pop .
multicash.csas.cz (194.50.240.88 nebo 194.50.240.216).

IP

adresa)

Banka d razn doporu uje využívat primárn komunikaci na DNS záznam multicash.csas.cz!
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IP adresa a port

DNS záznam

Zm ny uložte tla ítkem

11.

.

VZDÁLENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
Tato funkce systému MultiCash slouží k autorizaci platebních soubor z jiné instalace aplikace
MultiCash, než kde se vytvá í. Nap íklad platební p íkazy a soubory p ipravuje dce iná spole nost
se sídlem v echách a finální podepsání platebních soubor provedou oprávn ní uživatelé
v mate ské spole nosti v N mecku.
Pro tento zp sob autorizace platebních p íkaz musíte nejprve kontaktovat Banku, aby provedla
p íslušná nastavení aplikace.
První instalace aplikace MultiCash, dce iná spole nost, zadá platební p íkazy, ale p idá neúplný
elektronický podpis skupiny A, B, T, F nebo G a soubor odešle do Banky.
Pokud bylo správn zadáno komunika ní heslo a platný elektronický podpis, je p enos ukon en
s výsledkem: P enos byl úsp šn dokon en. Sm rován pro vzdálený podpis.

Na stran
podpis.

Banky se tento platební soubor neza adí ihned do zpracování, ale eká na vzdálený

Druhá instalace aplikace MultiCash, mate ská spole nost, má nastaveno stahování referen ních
platebních soubor k dodate né autorizaci (typ p enosu ESG) v komunika ní dávce spolu s výpisy
a dalšími informacemi z Banky. P i spušt ní této funkce dojde ke stažení referen ního souboru
o platebních souborech, které jsou na bankovním serveru p ipraveny ke vzdálenému podepsání.
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Pokud byl soubor pro vzdálený podpis úsp šn
základního modulu aplikace MultiCash.

stažen, zobrazí se upozorn ní v Info panelu

Upozorn ní na p ijatý platební
soubor ke vzdálenému podpisu

Pokud tento odkaz otev ete dvojitým kliknutím, otev e se dialogové okno Správce. Zde poznáte
platební soubory ur ené ke vzdálenému podpisu podle typu souboru ESP v prvním sloupci tabulky.

Platební soubor ur ený
ke vzdálenému podpisu

Tla ítkem

zobrazíte obsah vybraného platebního souboru.
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Tla ítkem
Tla ítkem

doplníte k vybraným platebním soubor m další podpis.
odešlete vybraný platební soubor do banky ke zpracování.

Po odeslání souboru se vzdáleným podpisem je na bankovní stran vygenerován protokol (PTK)
o úsp šném zpracování pro všechny instalace, které se na vytvo ení platebního souboru podílely.
Ty si jej p i další komunikaci stáhnou a zobrazí v Info panelu, pokud je tento typ p enosu (PTK)
nastaven v Automatu – Stažení výpis a ostatních dat z banky.
Soubor, který byl zaslán do Banky a
pracovníci Podpory služby MultiCash!

eká na vzdálené podepsání, mohou stornovat pouze

Upozorn ní: Bankovní strana aplikace MultiCash je v anglickém jazyce, proto je i protokol o vzdáleném
elektronickém podpisu v angli tin .

12.

MULTICASH WEBSIGN 24
MultiCash WebSign•24 je dopl ková služba klientské aplikace MultiCash, která prost ednictvím
aplikace v internetovém prohlíže i umož uje kontrolu a vzdálené podepsání platebních soubor ,
které byly do banky zaslány ze standardní aplikace MultiCash.

Upozorn ní: Pro správnou funkci aplikace MultiCash WebSign•24 je nutná instalace zásuvného modulu do
vašeho prohlíže e, tzv. plug-in modul. Tento modul je dostupný z p ihlašovací stránky
aplikace.

12.1.

P ihlášení
P ihlášení do aplikace MultiCash WebSign•24 probíhá prost ednictvím internetové stránky
https://mcmoduly.csas.cz/sign
nebo p es odkaz MultiCash WEBSIGN 24 v portletu Nástroje na webových stránkách MultiCash:
http://www.csas.cz/multicash

Vložte vaše
p ihlašovací
údaje

Tla ítkem

se p ihlásíte do aplikace.
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Tla ítkem

p ihlašování ukon íte.

Tla ítkem

12.2.

nastavíte elektronický podpis pro aplikaci MultiCash WebSign•24.

Popis aplikace
Po p ihlášení do aplikace se zobrazí okno s naviga ní nabídkou.

Naviga ní
nabídka

12.2.1.

Záložka Správa
V této záložce jsou tyto funkce:

Profil uživatele
Informace o posledním p ihlášení do aplikace.

Zm na klí e
Vypl te p edepsaná pole pro vygenerování klí e. P es odkaz ŽÁDOST O REGISTRACI
VE EJNÉHO KLÍ E vytisknete stejnojmenný dokument. Vypln ný a podepsaný dokument zašlete
doporu en do Banky nebo jej p edejte osob , která je Bankou pov ena k jeho p evzetí.
Po registraci ve ejného klí e v bance m žete za ít službu MultiCash WebSign•24 používat.
Nabídka Zm na klí e se zobrazí pouze uživatel m, kte í používají typ p ístupu SIGN.
Uživatelé s p ístupem typu MCFT provádí údržbu páru klí

výhradn v aplikaci MultiCash.

Zm nit elektronický podpis
V této nabídce m žete zm nit heslo pro elektronický podpis, které slouží k podepisování platebních
soubor v aplikaci MultiCash WebSign•24.

Zablokovat uživatele
Touto funkcí m žete zablokovat p ístup do aplikace.

12.2.2.

Záložka Vzdálený podpis
V této záložce jsou tyto funkce:

Platební soubory
V této nabídce jsou volby eká na EP a Podepsané.
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Popis sloupc v p ehledu soubor platebních p íkaz :
Klient / Uživatel – identifika ní íslo klienta a uživatele v bankovní aplikaci MultiCash.
Datum vytvo ení – datum a as vytvo ení platebního souboru v klientské aplikaci MultiCash.
Typ / íslo – typ transakcí obsažených v souboru, nap íklad CFD – eské domácí p íkazy.
– velmi užite ný údaj, který usnad uje identifikaci souboru. Jedná se o unikátní
íslo transakce v rámci každé instalace MultiCash, která soubor po ídila, a je
snadno zjistitelné ve Správci.
Reference souboru – další informace o souboru.
Platby celkem – sou et všech plateb obsažených v souboru.
Inkasa celkem – sou et všech inkas obsažených v souboru.
M na – m na transakce.
Status – návratové kódy, které popisují stav elektronických podpis
souborem.

provedených nad

Po et podpis – aktuální po et podpis p ipojených k souboru.
Pokud platební soubor obsahuje více než jeden platební p íkaz, pak je ve t etím ádku zobrazen
po et p íkaz v souboru.

eká na EP
Tato nabídka obsahuje seznam soubor platebních p íkaz , které m že práv p ihlášený uživatel
podepsat. Soubory jsou azeny sestupn podle asu doru ení do bankovní aplikace MultiCash. Na
jedné stránce je zobrazeno až deset soubor .
Soubor, se kterým chcete pracovat, vyberte kliknutím na odkaz ve sloupci Klient / Uživatel. Krom
údaj , které již byly zobrazeny v p ehledu soubor , systém zobrazí podrobnosti k elektronickým
podpis m provedeným nad souborem.
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Podepsat

V této nabídce m žete použít tyto ovládací prvky:
a

– slouží k zobrazování dalších soubor platebních p íkaz .

– zobrazí podrobnou vý etku jednotlivých transakcí v souboru platebních p íkaz .
Tato vý etka obsahuje i sou tové hodnoty pro snadné odsouhlasení obsahu.
– návrat na seznam soubor platebních p íkaz , které jsou p ipraveny k podepsání.
– slouží k podepsání souboru platebních p íkaz . Po stisku tohoto tla ítka dopl te
.
Jméno, Heslo EP a potvr te zadání podpisu op tovným stisknutím tla ítka

Zadejte
Jméno
a Heslo EP

Podepsané
V této nabídce je zobrazen seznam soubor
podepsal.

platebních p íkaz , které p ihlášený uživatel již
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12.3.

Datové formáty výpis a plateb
Aktuální popis datových formát
Dokumenty ke stažení.

13.

aplikace MultiCash najdete na www://csas.cz/multicash, v sekci

PODPORA SLUŽBY MULTICASH
Na všechny otázky související se službou MultiCash eské spo itelny, a.s. vám odpoví zam stnanci
Podpory služby MultiCash v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod. na telefonním ísle nebo
e-mailové adrese:

+420 956 711 711
multicash@csas.cz
Další informace a aktuality o služb MultiCash naleznete na t chto internetových stránkách Banky:

http://www.csas.cz/multicash
http://www.csas.cz/multicash/aktuality
Aktuální p íru ku si m žete stáhnout na internetové adrese:

http://www.csas.cz/multicash/prirucka
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14.
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