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Bevezetés – a program működése
A MultiCash lokálisan, az ügyfél helyi számítógépes környezetébe telepített program (elérési út egy
munkaállomásra történő, lokális telepítés esetén, ha az ügyfél másképp nem rendelkezik: C:\VOLKS könyvtár).
A program összes adata a MultiCash könyvtáraiban található. A program csak az adatcsere ideje alatt áll
kapcsolatban a bank számítógépes rendszerével.
A MultiCash postaláda-elv szerint működik: Minden ügyfélnek van egy elektronikus postaládája a bankban,
ahova elküldi megbízásait, és ahonnan lekérdezheti a bank által számára kiosztott információkat (pl.:
számlakivonatok, devizaárfolyamok, előjegyzett tételek).
A bank és az ügyfél közötti kommunikációt az ügyfél kezdeményezi. A kapcsolatfelvétel minősített, ami azt
jelenti, hogy még a kommunikáció indítása előtt az ügyfél meghatározza milyen típusú adatok küldését, illetve
lekérését kezdeményezi. Az adattípus meghatározása a megfelelő megbízástípus kiválasztásával történik.
Megbízástípusok:
Adatlekérések:
 STA – számlakivonat lekérése
 VMK- tárgynapi számlamozgások lekérése
 DKU – devizainformációk lekérése
Adatküldések: HCT, UNG – belföldi GIRO egyedi átutalások, azonnali beszedések beküldése
 CSA, CSB – Belföldi GIRO csoportos átutalások, illetve beszedések
 CCT – SEPA deviza átutalások beküldése
 HUA – Egyéb, nem SEPA deviza átutalások beküldése
 POM – magyar postai kifizetési utalvány kezdeményezése (rózsaszín csekkes kifizetés)
A program moduláris felépítésű, bejelentkezés után a felhasználó a Bázismodul felületét látja. Ez felhasználóspecifikus felület, a beállításoktól és a jogosultságoktól függően változhat. Felépítése – az egyszerűbb
kezelhetőség kedvéért – hasonlít a legtöbb Windows operációs rendszerben működő alkalmazáséhoz (címsor,
menüsor, ikonsor, programablak, státuszsor).
A felhasználói felület tartalmát a Nézet menüben módosíthatja az egyes sorok ki- bekapcsolásával. A MultiCash
3.23 verziójában ezek közül a Kommunikációs státuszsor bekapcsolása a legfontosabb: Itt lehet figyelemmel
követni a bankkal folytatott aktív adatcserét
A később megjelenő ablakokat érdemes úgy méretezni, hogy ez a két sor mindig látható legyen.
Fontos információ, újdonság a MultiCash 3.01 verzióhoz képest:
SEPA modulhoz frissítéseket tölt le a program az internetről, havonta egyszer, automatikusan. A letöltés során
a MultiCash nem kommunikál a bankkal, ügyféladatot nem továbbít, csupán a nemzetközi fizetésforgalomhoz
kapcsolódó, nyilvánosan elérhető adatokat frissíti be. Az alábbi fájlt frissíti be: MCCWIN/DAT/bank-searchresults.ini. A frissítés ideje alatt nem szabad leállítani a programot.
Ha leállítja a frissítés alatt a programot, vagy a számítógépet, akkor az alábbi fájl valószínűleg sérülni fog:
MCCWIN\DAT\STP.INI
Elképzelhető, hogy a program, vagy a SEPA modul nem indítható. Teendő: mentse vissza a korábbi mentésből
ezt a fájlt, vagy ha nincs Önnél mentésben, kérje a Sberbank Electronic Banking csoporttól a fájl aktuális
változatát. A fájl bemásolását követően a program ismét működik.
A frissítés csak akkor hajtható végre, ha a 80 port nyitva van. Van lehetőség az automatikus frissítés
kikapcsolására.
Adatvédelem:
A program többszintű adatvédelemmel van ellátva.
Első szint: Az ügyféloldal telepítésekor a telepítőcég létrehozza azokat a rögzítő, jóváhagyó és adminisztrátor
jogosultságú felhasználókat, akik használhatják a programot. Belépés a felhasználói név és a hozzá tartozó
belépési jelszó ismeretében történhet.
Ha a felhasználó háromszor hibásan gépeli be a jelszót, a program letiltja. A letiltás feloldását
adminisztrátori jogosultságokkal lehet megtenni.
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Második szint: Az ügyfél és a bank közötti kommunikáció során az adatok sértetlenségét egy speciális eljárás
biztosítja. Az adatcsere az összes adatot tömörítve, illetve titkosítva kezeli. Az eljárás biztonságát a banktól
kapott ügyfél azonosító fájl (BPD fájl) és a bankhoz bejelentett kommunikációs jelszó biztosítja. A
kommunikációs jelszó a már említett elektronikus postaláda kulcsa, beküldéshez és adatlekéréséhez is
szükséges. Megbízások küldéséhez minden esetben szükség van a kommunikációs jelszó megadására
A BPD fájl minden sikeres adatcsere után megváltozik, vagyis a másolatokat nem lehet felhasználni.
Ügyfél a programon belül kezdeményezheti az elektronikus hozzáférés letiltását. A feloldás folyamatáról
a Sberbank Electronic Banking csoporttól tájékozódhat telefonon..
A szoftverfejlesztő által kínált elektronikus aláírást (EA kulcs) a Sberbank jelenleg nem alkalmazza.
A következő fejezetekben bemutatásra kerülnek a felhasználók által gyakran használt funkciók.
További kérdések esetén keresse a SBERBANK Electronic Banking csoportot munkanapokon 8.00-16.30 a
+36-1-411-4177 telefonszámon.
1

1.1

A banktól érkező információk lekérése és feldolgozása

Adatlekérés

Az adatok lekérését az alábbi ikonnal kezdeményezheti:
A kommunikáció menetét a státuszsorokban
érdemes figyelemmel követni - lásd képernyőnézet alsó része:

Adatlekérés az előzetes beállítások alapján megadott megbízástípusokra történik. Ez egy kényelmi beállítás,
mely a program első használatakor (a telepítéskor) beállításra kerül, hogy ne legyen szükség minden
lekérdezéskor a megbízástípusok és a bankparaméter fájl kiválasztására, valamint a jelszó megadására. (E
beállítás jogosultság szempontjából azt jelenti, hogy a: kommunikációs jelszót nem ismerő munkatárs frissíteni
tudja a számlainformációkat, megbízást rögzíthet, de a megbízásfájlt nem küldheti be a bankba.)
Szükség estén (pl. kommunikációs jelszó változtatása) a „Kommunikáció/Adatok lekérése a bankból”
menüponttal elindított varázsló segítségével módosíthatja a beállításokat.
A kommunikáció befejeződése előtti programleállítás, vagy új kommunikáció indítása a kommunikációs
fájl sérülését, illetve kommunikáció megszakítását eredményezi. Kommunikációs fájl sérülése esetén
az új kommunikációs fájlt a bankfiókban tudja átvenni a számla felett aláírási joggal rendelkező személy.
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Sikertelen adatlekérés esetén a kommunikáció/fájlkezelő menüpontban tudja megnézni és módosítani a
kommunikáció státuszát-jobb egérgombbal kattintson a kívánt sorra.
Hálózatos telepítés esetén előfordulhat, hogy azért nem indul el a kommunikáció, mert a státusz küldésre vár,
azonban a küldés indítójaként nem a megfelelő munkaállomás azonosítója szerepel.

Adatok megtekintése

1.2

1.2.1 Szöveges üzenetek
A bank által küldött valuta-és devizaárfolyamok, illetve egyéb szöveges üzenetek a főmenüben, az info- és
protokollkezelőben kerülnek megjelenítésre. A bank által befogadott, de haladéktalanul nem teljesített belföldi
utalásokról, illetve csoportos beszedés érkezéséről MSG kiterjesztésű, (jegyzettömbbel nyitható,sima
szöveges) üzeneteket küld a bank, mely kb. 20 perccel a megbízás küldését követően letölthető az ügyfél
postaládájából. - ezeket az üzeneteket javasolt megnyitni. A korábban már megnyitott üzenet betűtípusa
félkövérről normálra változik. (PEK -et feldolgozó ügyfeleink a PEK visszállomány fájlokat is itt találják meg. )
A 14 napnál régebbi üzenetek az info -és protokollkezelőben már nem jelennek meg, de a letöltött fájlok az
alábbi könyvtárban a későbbiekben is bármikor megtekinthetőek: C:\VOLKS\MCCWIN\DAT\FILES.
Az üzenetek mellett látható dátumok a letöltés időpontját jelölik. Az üzenet előállítási ideje az üzenet nevében
található.
A beérkezéskor haladéktalanul nem teljesített GIRO utalásokról küldött MSG üzenetek lehetséges státuszai:
-

-

-

Fedezetre vár: a beküldés pillanatában az Ön számláján nincs fedezet az átutalás teljesítéséhez. A
Bank 5 munkanapon át folyamatosan vizsgálja a fedezetet, tehát ha az Ön számlájára megfelelő
összegű jóváírás érkezik, az utalás automatikusan teljesül.
Befogadásra került. Értéknap( ééhhnn ).: a bank az átutalást befogadta, de teljesíteni még nem tudja.
Ennek egyik oka lehet az értéknapos küldés, ebben az esetben az utalás természetesen az Ön által
megadott értéknapon teljesül. Másik oka a 16.30 utáni küldés. Ebben az esetben az utalás a következő
banki napon teljesül.
Hibás. A hiba oka: az utalásban formai/tartalmi hiba van, pl. az Ön által megadott kedvezményezett
bankszáma nem létezik.
A következő banki munkanapra (ééhhnn ) átértéknapozódott: a nap folyamán nem érkezett fedezet egy
fedezetlen utalására, ezért nap végén az értéknap módosul ( a tétel „sorbanáll”)
Az Ön kérésére törölve lett.: ha Ön személyesen a bankfiókban, vagy a Call Centerben kéri, ügyfél
azonosítás után a bank törli a beküldött utalást.
Fedezethiány miatt törlésre került:: a bank öt banki munkanapig vizsgálja a fedezetlen átutalások
teljesíthetőségét, a 6. munkanapon fedezethiány miatt törli azokat.
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1.2.2

Kivonatok, mozgások, egyenlegek

Számlainformáció megtekintéséhez használt ikonok:

Kivonatok:
A Sberbank által generált elektronikus kivonat gyakorisága: napi. Minden olyan napra, melyen volt
számlamozgás, külön e-kivonat készül. Kivonatok menüpontra kattintva a program az első számla legfrissebb
kivonatát mutatja. Amennyiben másik számlát vagy régebbi kivonatot szeretne megtekinteni, a legördülő
mezőket használva lehet keresni. A kivonat dátuma mellett a kivonat sorszáma is feltüntetésre kerül. A
legfrissebb kivonat értéknapja: tárgynap-1 nap – tárgynapi tranzakciók a kivonaton nem szerepelnek.
Ebben a nézetben szerepel a rendelkezésre álló egyenleg, mely tartalmazza a tárgynapi, kivonaton még nem
szereplő mozgásokat, úgynevezett előjegyzett tételeket is. Ez az adat nem a kivonat része.

Kivonat nyomtatásához először adja meg a szűrési feltételeket a „választ” gombra kattintva, és csak ezt
követően kattintson a „nyomtat” gombra. Ha nem állít be szűrést, akkor a nyomtat gombbal az adatbázisban
lévő összes kivonatot ki fogja nyomtatni. A „Kivonat nyomtatása” gombbal csak a képernyőn aktuálisan
megjelenített, 1 db kivonatot nyomtatja. A nyomtatás előtt felugró ablakban határozhatja meg, hova szeretne
nyomtatni.
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Az adatbázisban 365 napi adat szerepel. A régebbi kivonatok archiválásra kerülnek: külön adatbázisban
tárolódnak, melyek bármikor megnyithatóak. Megőrzési idő: 10 év. A mentési –és archiválási gyakoriság igény
esetén módosítható.
Mozgások:
Ha pl. egy adott partnertől adott időintervallumban beérkezett tételek kilistázása a cél, használja a „mozgások”
nézetet. A mozgások menüben szerepel az összes, kivonatokon szereplő tranzakció, és a tárgynapi, a
számla egyenlegét módosító tranzakciók is, melyek a kivonaton még nem szerepelnek. E tételek elnevezése
a programban: előjegyzett tételek. Annak érdekében, hogy a mozgások menüpontban csak a tárgynapi
tételeket jelenítse meg a rendszer, az alábbi beállítás szükséges:

Ha a belföldi utalás küldése után 20 perccel lekérdezi a számlainformációt, akkor azok megjelennek az
előjegyzett tételek között, amennyiben az utalást a hirdetményben szereplő időpontig beküldte. Devizautalás
esetében a feldolgozás nem automatikus.
Fontos megjegyezni, hogy az előjegyzett tételek egy része – bizonyos bankkártyás tranzakciók technikai okok
miatt nem kerülnek megjelenítésre. Ilyen esetekben előfordul, hogy a kivonatok menüpontban megjelenített
rendelkezésre álló egyenleg sem helyes érték. (A kivonaton minden tétel szerepel, illetve a nyitó-és záró
egyenleg mindig a helyes értéket mutatja.)
Az előjegyzett kártyás tételek esetében nem szerepelnek a tranzakció részletei, azonban a kivonaton már
megjelennek a lekönyvelt tranzakció beazonosítására szolgáló adatok.
Mozgások menüben a listatípusnál választható ki, hogy milyen részletességgel kerüljenek megjelenítésre a
tételek.
Áttekintő nézet - teljes nézet különbsége: GIRO tételben megadott partner neve, számlaszáma csak teljes
nézetben kerül megjelenítésre.
Egyenlegek:
Az egyenlegek menüpontban az összes, Ön által kezelt számla legfrissebb kivonatára vonatkozó egyenlegei,
valamint a rendelkezésre álló egyenleg kerül megjelenítésre.
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Az értéknapi egyenlegek menüpontban az utolsó 5 nap kivonatainak záró egyenlege szerepel, számlánkénti
bontásban.

A programban lehetőség van a számlákhoz való hozzáférési jogok megkülönböztetésére: Ha egy adott
számlára nem kaphat minden felhasználó lekérdezési jogosultságot, akkor a korlátozni kívánt felhasználóhoz
és a nem lekérdezhető számlához jogosultsági osztályt kell rendelni, a segédadatbázisok/számlaadatok, illetve
a felhasználó/ felhasználók menüpontban.
1.2.3

Számlainformáció átvétele saját vállalatirányítási rendszerbe:

Két lehetősége van:


Kattintson a főmenü/karbantartás/import- export / export végrehajtása menüpontra. Itt a felkínált
lehetőségekből válassza ki:UMSATZ.

A következő ablakokban kattintson OK gombra, a szükséges szűrő- és rendezési feltételek megadása után. A
program mezőelválasztó jellel tagolt, sima szövegfájlt generál a számlamozgásokból, melynek elérési útja:
c:\VOLKS\MCCWIN\DAT\munkaállomás azonosítója\UMSATZ.TXT
Alapbeállításként a tárgynapi, nem könyvet tételek is bekerülnek az export fájlba. Ez a
főmenü/Cashmanagement-rendszerparaméterek menüpontban a „számlák, kivonatok, mozgások” ablakban
adminisztrátori jogosultsággal módosítható, az alábbi checkbox bejelölésével:

Igény esetén saját export fájlt definiálhat, a főmenü/karbantartás/import- export /karbantartás menüponton
keresztül. (Ön határozhatja meg a mezők sorrendjét, megadhatja a mezőelválasztó jelet, stb.


A SBERBANK MT940, MT942 formátumot használja a kivonatokhoz és előjegyzett tételekhez. A
leküldött MT940,942 fájlok elérési útja:

c:\VOLKS\MCCWIN\*.STA - kivonat(MT940), és *.VMK - előjegyzett tétel (MT942)
A Sberbank könyvelő rendszere napi kivonatot készít: Minden olyan napra, amelyen volt számlamozgás, készül
egy MT940 fájl, éjszaka, a napzárás során. Ha több napig nem kérik le a MultiCashen keresztül a
számlaadatokat, akkor a következő adatlekéréskor az összes, időközben generálódott kivonatot 1 db *.STA
fájlban kapják meg. Ha több számlaszámhoz is van MultiCash hozzáférésük, akkor is csupán 1 db STA fájlba
mentjük az Önök részére az összes MT940 rekordot. Egy adott kivonatot többször is megkaphat az ügyfél:
ahányszor lekérte az ügyfél a számlaadatokat az előző adatlekérés óta, ha volt közben számlamozgás,
újraküldjük az előző napi kivonatot is.
Azonos napra vonatkozó kivonatok megegyeznek, de a STA fájlban feltüntetetésre kerül a rendelkezésre álló
egyenleg (64 mező) is, mely nem a kivonat része. Az egy napra vonatkozó MT940 rekordok ebben az adatban
térnek el)
A kivonatok és az előjegyzett tételek betöltődésekor a MultiCash adatbázisában egy adott számlamozgás
természetesen csak egyszer szerepel.)
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2.

Megbízások küldése

Útmutató a helyes fizetési modul választásához:
Átutalási megbízások rögzítéséhez használt modulokat a főmenüből az alábbi ikonokra kattintva lehet indítani:

Belföldi GIRO megbízások:
A megbízó és a kedvezményezett számla is Magyarországon vezetett, HUF devizanemű számla, a tranzakció
devizaneme HUF. (Ezeket a Magyar Belföldi megbízások, illetve Magyar csoportos megbízások modulban kell
rögzíteni)
Deviza utalás:
Minden, ami nem belföldi GIRO utalás. Két csoportra bontható:
1. SEPA utalás:
Azon devizautalásokat, melyeknél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek, 2016.11.01-től SEPA utalásként
kell rögzíteni, a SEPA megbízások modulban.
 A megbízás összege EUR devizanemben kerül megadásra
 A kedvezményezett számlaszáma IBAN formátumban került megadásra
 A jogosult bankja SEPA tagbank1 (illetve a SEPA-n keresztül elérhető)
 Költségviselés módja: osztott költségviselés, azaz minden fél viseli a saját bankjának költségeit (SHA)
2. Minden egyéb (nem SEPA) devizautalást a Magyar külföldi megbízások (HUA) modulban kell rögzíteni.
A befogadási és teljesítési határidőket megtalálja a Bank aktuális Hirdetményében : Teljesítési rend
Utalási jogosultság korlátozása:
Az utalások rögzítése vonatkozásában fizetési modulonként lehetőség van a számlákhoz való hozzáférési
jogok megkülönböztetésére: Ha egy adott számlára nem kaphat minden felhasználó utalási jogosultságot, akkor
a korlátozni kívánt felhasználóhoz és a terhelendő nem lekérdezhető számlához jogosultsági osztályt kell
rendelni, a főmenüben a felhasználó/ felhasználók, illetve a fizetési modulokban a segédadatbázisok/számlák
menüpontban.
További lehetőség a megbízások rögzítésekor a hozzáférési osztály definiálása.
2.1
2.1.1

GIRO utalások rögzítése a Magyar Belföldi megbízások modulban
Megbízások rögzítése

Utalások rögzítése történhet manuális rögzítéssel, vagy a megfelelő formátumban előállított (HCT vagy UNG)
fájl beimportálásával.

SEPA országok: az alábbi 32 állam:
EU27 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
valamint Svájc, Izland, Liechtenstein Monaco és Norvégia
1
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Manuális rögzítés: A magyar belföldi modulon belül az 1. ikon a megbízások felvitele:

Rögzítési képernyő: Amelyik mező előtt kérdőjel található, ott legördülő listából ki tudja választani a megfelelő
adatot.

Amennyiben valamelyik mező előtti kérdőjelre kattintva nem választható az Ön által használni kívánt adat, a
felugró kiválasztási ablak bal felső sarkában lévő ikonra kattintva tud új adatot rögzíteni.
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Másik lehetőségként a segédadatbázisok menüpont használható. Példa partner rögzítésére:

A piros mezőket kötelező kitölteni. Ha egy kötelező mező nincs kitöltve, akkor a partner nem menthető el.
A program a partnerkód szerint rendszerezi a már rögzített partnereket, ezért javasoljuk, hogy ne numerikus
karakterrel azonosítsa partnereit, hanem egy rövid névvel.
Bankkód mező: 24 karakter hosszú GIRO számlaszám 1-8 karaktere.
Számlaszám: 24 karakter hosszú GIRO számlaszám 9-24 karaktere, kötőjel nélkül.
Magyarázat a megbízás néhány mezőjéhez:
Terhelés értéknapja, küldhető: dátum mezők, melyek értéke. alapértelmezésként a tárgynap.
Küldhető: e napot megelőzően a megbízás nem küldhető a bankba (GIRO fájl előállítása során nem kerül a
tétel a megbízáscsomagba. )
Az értéknapot 14 napra előre is megadhatja.
Partnerek közötti egyedi azonosító automatikusan kitöltésre kerül.

A megbízás típusa alapbeállításként átutalás. A Sberbank azonnali beszedést (inkasszó), illetve VIBER utalást
is átvesz teljesítésre. Határidős beszedést a Sberbank nem fogad be.
Lehetőség van tényleges fizető és tényleges kedvezményezett megadására: Tényleges fizető adatait akkor
célszerű megadni, ha az nem azonos a terhelendő számla tulajdonosával.
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Egyedi megbízáson kívül megbízásmintát is rögzíthet:

A tartós megbízás funkciót ne használja.
Adatbevitel megbízásfájl importálásával:

A „fájlok beolvasása” ikonra kattintva a modulba importálhat egy külső rendszerben előállított fájlt. A fájl
kiterjesztése: HCT vagy UNG
A fájlok formátumleírása a GIRO Zrt. honlapján érhető el.
Akár HCT, akár UNG fájlt olvas be a modulba, a Multicash alapesetben HCT fájlt állít elő. Ha az import fájlt nem
kívánja beolvasni a fizetési modulba, hanem a fájlkezelőből szeretné azt beküldeni, azt mindkét fájlformátum
esetén megteheti.
Partnerek közötti egyedi azonosító a modulban alapbeállításként felülírásra kerül. Ha Ön meg kívánja tartani a
külső rendszerben előállított fájlban szereplő értéket, akkor az alábbi checkboxba pipát kell tenni:
karbantartás / paraméterek/ általános paraméterek: nem generál új partnerek közti egyedi azonosítót.
2.1.2

Megbízások jóváhagyása:

A jóváhagyás ikonra kattintva a megbízásokat tételesen kell jóváhagyni.
A jóváhagyás számlánként ikon használatával egyszerre több tételt is jóváhagyhat.
Alapbeállításként 1 jóváhagyás szükséges. Eltérő igény esetén a Karbantartás / Paraméterek menüpontban, a
jóváhagyások ablakban ezt az értéket Ön módosíthatja. Lehetőségek: 0, 1, 2.
Két jóváhagyás választása esetén megadható limitösszeg is: limitösszeg alatt csak 1 jóváhagyó kell, ezt
meghaladó megbízási összeg esetén két jóváhagyás.
A módosításhoz adminisztrátori jogosultsággal kell belépni a programba.
2.1.2

Megbízásfájl előállítása

Az összes megbízás jóváhagyását követően elő kell állítani a bankba küldendő megbízáscsomagot.
Kattintson a megbízásfájl előállítása ikonra:
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Kattintson az esedékes megbízások gombra:

Jelölje ki a megjelenő sort (mely tartalmazza a megbízó számlaszámát, megbízáscsomagban szereplő utalások
együttes összegét, darabszámát), majd kattintson az OK gombra.

Figyelem: egy megbízásfájlba csak 1 megbízó számlaszámhoz kapcsolódó utalások kerülhetnek be. Ha több
megbízó számlaszámhoz kapcsolódóan is vannak bankba küldhető megbízásai, akkor a fájl előállítást
annyiszor kell végrehajtani, ahány sor a felső táblában megjelenik.

13

Ismét a megbízásfájl előállítása nézet jelenik meg, a megbízó adatainak kitöltésével. Kattintson az OK gombra:

Sikeres fájl-előállításakor az alábbi kérdés jelenik meg a képernyőn:

Igen választása után megjelenő nézet:
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Írja be a kommunikációs jelszót.
Ha további ellenőrzés nélkül bankba szeretné küldeni a megbízásokat, Tegyen pipát a „Küldés indítása
azonnal?” checkbox-ba.
A terminál bankba küldi a megbízást, a kommunikáció státuszát a főmenübe visszalépve, a képernyő bal alsó
részében megjelenő státuszsorban követheti nyomon:

Figyelem: Amíg a kommunikáció nem fejeződött be, ne állítsa le a programot. A kommunikáció
befejeződése előtti programleállítás, vagy új kommunikáció indítása a kommunikációs fájl sérülését,
illetve az utalás küldés megszakítását eredményezi. Kommunikációs fájl sérülése esetén az új
kommunikációs fájlt a bankfiókban tudja átvenni a számla felett aláírási joggal rendelkező személy.
A fájl előállításakor a megbízásfájlról egy áttekintő lista készül, mely alapbeállításként automatikusan
nyomtatásra kerül:

Amennyiben a megbízásfájlt bankba küldés előtt még ellenőrizni szeretné, azaz, csak a fenti lista ellenőrzését
követően kívánja bankba küldeni, akkor az „Eljárásfájl” nézetben ne jelölje be a „Küldés indítása azonnal”
checkbox-ot. Ellenőrizze az utalásfájlt az áttekintő lista alapján, majd a kommunikáció indításához lépjen vissza
a főmenübe, és kattintson a fájlkezelő ikonra (vagy kommunikáció/fájlkezelő menüpontra)
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A fájlkezelőben a megbízásfájl státusza: küldésre vár.
Jelölje ki a küldésre váró megbízásfájlt, majd kattintson a fájlt küld gombra. Sikeres fájlküldés esetén a fájl
státusza: OK. Ebben a nézetben a kijelölt megbízásfájl részletei a képernyő jobb felső részében megjelenítésre
kerülnek.

Figyelem: A fájl előállításkor automatikusan kinyomtatott áttekintő lista (általános fájlinformáció) nem jelenti,
hogy a bankba küldés sikeres volt. A kommunikáció státuszát mindig a fájlkezelőben vagy a
megbízástörténetben kell ellenőrizni.
Lehetőség van a fájl előállításkor automatikusan generált listát nyomtató helyett PDF fájlba kérni: Ehhez az
alábbi beállítást szükséges módosítani (adminisztrátori jogosultsággal kell belépni a programba):

A megbízástörténet ikonban tételenként is nyomon követheti a megbízások státuszát:
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A megbízástörténet az elmúlt 30 napot listázza:

Az előállított, de be nem küldött megbízások elérési útja:
c:\VOLKS\UZVWIN\UN062003.HCT
A bankba küldött tételek mentéskönyvtárba kerülnek, elérési út: c:\VOLKS\MCCWIN\SAV\UN062003.HCT

2.2

Csoportos megbízások rögzítése a Magyar Csoportos megbízások modulban

A folyamat hasonló a belföldi GIRO utalások rögzítéséhez, ezért a leírásban az eltérések kerülnek
kihangsúlyozásra.
Csoportos utalások, beszedések rögzítése történhet manuális rögzítéssel, vagy a megfelelő formátumban
előállított (*.CSA, *.CSB, *.121) fájl beimportálásával.
Manuális rögzítés: A csoportos modul 1. ikonjára kattintva az alább képernyő jelenik meg:

Első lépésként a megbízásformánál válassza ki, hogy átutalást, vagy beszedést rögzít:
Ebben a felviteli ablakban csak a megbízót, a megbízó számlaszámot, a jogcímet, és az értéknapot kell
rögzíteni. Az egyes tételeket a listanézet alsó részén látható, tételek nyomógombra kattintva tudja rögzíteni.
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Megbízás rögzítése:

Tételek rögzítése:

A partner bankszámlaszámát, itt is a GIRO modulban leírt módon kell rögzíteni, a bankkód itt is kötelező mező:
24 karakter hosszú GIRO számlaszám 1-8 karaktere.
Csoportos beszedésnél a dátumokat az alábbi módon kell meghatározni:
Megbízó rögzítése képernyőn az értéknap lehet a tárgynap, de megadhat jövőbeni dátumot is.
A tételek rögzítése képernyőn a terhelés dátuma legalább 6, de legfeljebb 9 munkanappal legyen későbbi, mint
az előző ablakban megadott értéknap.
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Adatbevitel megbízásfájl importálásával:
A „fájlok beolvasása” ikonra kattintva beimportálhatja a modulba a külső rendszerében előállított fájlt. A fájl
kiterjesztése: .CSA, .CSB, .121
A fájlok formátumleírása a GIRO Zrt. honlapján érhető el.
A Multicash Csoportos moduljának korábbi verziójához képest különbség:
a fejrekordban és a tételrekordban szereplő dátumok egymáshoz való viszonya: a fejrekord 59-67 karakterén
szereplő dátum nem lehet egyenlő a tételrekordokban szereplő terhelési dátummal, minimum 6 munkanap
eltérés legyen a két dátum között.
Példa:

A megbízás jóváhagyása, csomag előállítása lépések megegyeznek a 2.1 fejezetben leírt folyamattal, ezért a
további lépések végrehajtását (jóváhagyás, fájl előállítása) a 2.1 fejezetben leírtak alapján végezze el.
Megjegyzés:
Csoportos átutalást használja a program alapbeállított megbízástípusként. Csoportos beszedés esetén a fájl
előállítása ablakban át kell állítani a megbízástípust

A csoportos beszedés a beküldést követő munkanapon érkezik meg a partner bankjába. A tételeknél megadott
terhelési napon, fedezethiány esetén további 5 munkanapon kísérli meg a beszedést a rendszer. Ezek
eredményét napi, illetve összesítő DETSTA listában küldjük el ügyfeleink részére, melyek a megbízástörténetbe
automatikusan beolvasásra kerülnek. A megbízástörténet az elmúlt 30 napban küldött megbízásokat jeleníti
meg. DETSTA fájlok elérési útja: C:\VOLKS\MCCWIN\DAT\FILES\*.142
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2.3

SEPA tranzakciók rögzítése a SEPA modulban

SEPA utalás definícióját megtalálja a 2. fejezetben- útmutató a helyes fizetési modul választásához.
SEPA tranzakciók teljesítésével kapcsolatos információk - tranzakció teljesítése értéknap, költség
 Minden SEPA utalás jóváírásának értéknapja a kedvezményezettnél: T+1
 A megbízásban megadott összeg teljes egésze jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján. Az
utalás összege nem csökkenthető. Nem számolható fel utólagos – utalással kapcsolatos-levelezőbanki
költség. A költségterhelés a megbízó számláján külön könyvelési tételként szerepel.
Főmenüből az alábbi ikonra kattintva nyithatja meg a SEPA utalások rögzítéséhez használatos modult:
2.3.1

Megbízások felvitele:

történhet manuális rögzítéssel, vagy a megfelelő formátumban előállított (CCT) fájl beimportálásával.
Manuális rögzítés: SEPA modulon belül az 1. ikon a megbízások felvitele:
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Új megbízás felvitelekor az alábbi rögzítési nézet jelenik meg - a piros mezőket kötelező kitölteni:

A megbízás rögzítését mindig a terhelendő számla, megbízó megadásával kezdje. A Bankazonosító mezőbe
a SWIFT kódot kell beírni. A SBERBANK, mint küldő bank esetén megjelenik az „Egyedi könyvelés” checkbox,
bejelölve (képernyőnézeten nyíllal jelölve). A bankközi SEPA fizetési rendszer a latin karakterkészletet képes
feldolgozni. A megbízásban rögzített ékezetes karakterek automatikusan átalakításra kerülnek: a
kedvezményezettnél, illetve az Ön kivonatán ékezetek nélkül kerül megjelenítésre a megbízás.
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Amennyiben a „megbízó”, illetve „Számlakód” mezők előtti kérdőjelre kattintva, nem választható az Ön által
használni kívánt küldő cég és/vagy a terhelendő számla, a felugró kiválasztási ablak bal felső sarkában lévő
ikonra kattintva tud új megbízó számlát rögzíteni (vagy a segédadatbázisok/megbízók, ill. a
segédadatbázisok/számlák menüpontban):

Példa megbízó, megbízó számla rögzítésére:
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Példa partner rögzítésére (segédadatbázisok/partnerek menüponton keresztül, új partner nyomógomra
kattintva, vagy a partner előtti kérdőjelre kattintva, felugró ablak bal felső sarkában lévő ikonra kattintva):

A SWIFT kód nem kötelező mező, de ajánlott kitölteni.
Lehetőség van tényleges fizető és tényleges kedvezményezett megadására: Tényleges fizető adatait akkor
célszerű megadni, ha az nem azonos a terhelendő számla tulajdonosával.
IBAN számlaszám: tényleges fizető, tényleges kedvezményezett esetén megadása nem kötelező.
Egyéb esetben kötelező.
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Megbízástípus: Sberbankban vezetett küldő számla esetén csak átutalás választható. Beszedést, sürgős
átutalást bankunk nem fogad be. Nem megfelelő megbízástípus választása esetén hibaüzenet jelenik meg:

Adatbevitel megbízásfájl importálásával:
A „fájlok beolvasása” ikonra kattintva beimportálhatja a SEPA modulba a külső rendszerben előállított fájlt. A
fájl kiterjesztése: CCT

SEPA Credit Transfer fájl formátumleírása az EPC (European Payment Council) honlapján található meg.

24

A megbízás egyedi azonosítószámát a program beolvasáskor automatikusan felülírja. Amennyiben Ön az
Importfájlban szereplő azonosítószámot meg szeretné őrizni, a Karbantartás/SEPA paraméterek menüpontban
a megbízások ablakban állítsa át az Egyedi referencia értékét az alábbira
(adminisztrátori jogosultsággal kell belépni a programba):

2.3.2

Megbízások jóváhagyása:

A jóváhagyás ikonra kattintva a megbízásokat tételesen kell jóváhagyni. A számlánkénti jóváhagyás
használatával egyszerre több tételt is jóváhagyhat.
Alapbeállításként 1 jóváhagyás szükséges. Eltérő igény esetén a Karbantartás / SEPA paraméterek
menüpontban, a jóváhagyások ablakban ezt az értéket Ön módosíthatja. Lehetőségek: 0, 1, 2.
Két jóváhagyás választása esetén megadható limitösszeg is: limitösszeg alatt csak 1 jóváhagyó kell, ezt
meghaladó megbízási összeg esetén két jóváhagyás.
A módosításhoz adminisztrátori jogosultsággal kell belépni a programba.

2.3.3 Megbízásfájl előállítása:
Az összes megbízás jóváhagyását követően elő kell állítani a bankba küldendő megbízáscsomagot.
Kattintson a megbízásfájl előállítása ikonra:
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Kattintson az esedékes megbízások gombra:

Jelölje ki a megjelenő sort (mely tartalmazza a megbízó számlaszámát, megbízáscsomagban szereplő utalások
együttes összegét, darabszámát), majd kattintson az OK gombra.

Figyelem: egy megbízásfájlba csak 1 megbízó számlaszámhoz kapcsolódó utalások kerülhetnek be. Ha több
megbízó számlaszámhoz kapcsolódóan is vannak bankba küldhető megbízásai, akkor a fájl előállítást
annyiszor kell végrehajtani, ahány sor a felső táblában megjelenik.
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Ismét a megbízásfájl előállítása nézet jelenik meg, a megbízó adatainak kitöltésével. Kattintson az OK gombra:

Sikeres fájl-előállításakor
az alábbi kérdés jelenik meg a képernyőn:

Igen választása után megjelenő nézet:
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Írja be a kommunikációs jelszót.
Ha további ellenőrzés nélkül bankba szeretné küldeni a megbízásokat, tegyen pipát a „Küldés indítása
azonnal?” checkbox-ba.
A terminál bankba küldi a megbízást, a kommunikáció státuszát a főmenübe visszalépve, a képernyő bal alsó
részében megjelenő státuszsorban követheti nyomon:

Figyelem: Amíg a kommunikáció nem fejeződött be, ne állítsa le a programot. A kommunikáció
befejeződése előtti programleállítás a kommunikációs fájl sérülését, illetve az utalás küldés
megszakítását eredményezi. Kommunikációs fájl sérülése esetén az új kommunikációs fájlt a
bankfiókban tudja átvenni a számla felett aláírási joggal rendelkező személy.
A fájl előállításakor a megbízásfájlról egy áttekintő lista készül, mely alapbeállításként automatikusan
nyomtatásra kerül:

Amennyiben a megbízásfájlt bankba küldés előtt még ellenőrizni szeretné, azaz, csak a fenti lista ellenőrzését
követően kívánja bankba küldeni, akkor az „Eljárásfájl” nézetben ne jelölje be a „Küldés indítása azonnal”
checkbox-ot. Ellenőrizze az utalásfájlt az áttekintő lista alapján, majd a kommunikáció indításához lépjen vissza
a főmenübe, és kattintson a fájlkezelő ikonra (vagy kommunikáció/fájlkezelő menüpontra)

A fájlkezelőben a megbízásfájl státusza: küldésre vár.
Jelölje ki a küldésre váró megbízásfájlt, majd kattintson a fájlt küld gombra. Sikeres fájlküldés esetén a fájl
státusza: OK.
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Ebben a nézetben a kijelölt megbízásfájl részletei a képernyő jobb felső részében megjelenítésre kerülnek.

Figyelem: A fájl előállításkor automatikusan kinyomtatott áttekintő lista (általános fájlinformáció) nem jelenti,
hogy a bankba küldés sikeres volt. A kommunikáció státuszát mindig a fájlkezelőben vagy a
megbízástörténetben kell ellenőrizni.
Lehetőség van a fájl előállításkor automatikusan generált listát nyomtató helyett PDF fájlba kérni: Ehhez az
alábbi beállítást szükséges módosítani (adminisztrátori jogosultsággal kell belépni a programba):

A megbízástörténet ikonban tételenként is nyomon követheti a megbízások státuszát:
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2.4

Egyéb, nem SEPA körös devizautalások rögzítése a külföldi megbízások modulban

A folyamat hasonló a SEPA utalások rögzítéséhez, ezért a leírásban az eltérések kerülnek kihangsúlyozásra.
2.4.1

Megbízások rögzítése

Történhet manuális rögzítéssel, vagy a megfelelő formátumban előállított (*.HUA) fájl beimportálásával.
Manuális rögzítés:
Új megbízás felvitelekor az alábbi rögzítési nézet jelenik meg- a piros mezőket kötelező kitölteni rögzítés
során ne használjon speciális és ékezetes karaktereket (vesszőt, elfogad a program):
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Példa partner rögzítésére (segédadatbázisok/partnerek menüponton keresztül, új partner
nyomógomra kattintva, vagy a partner előtti kérdőjelre kattintva, felugró ablak bal felső sarkában
lévő ikonra kattintva):

Ha a SWIFT-címet nem tudja, úgy a SWIFT-cím mezőt hagyja üresen és töltse ki a partner bankjának adatait
(bank neve, utca, város ország). Azon megbízások esetében, ahol a partner rendelkezik SWIFT kóddal és IBAN
számlaszámmal, ám Ön a nem tünteti fel ezeket az adatokat, magasabb utalási költségre számíthat.
A kiegészítő információk lapon határozhatja meg a díjszámlát, és a költségviselés módját.
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2016.11.01-től a SEPA kritériumoknak megfelelő utalást a program nem engedi HUA megbízásként rögzíteni.
Ha az alábbi hibaüzenetet kapja, rögzítse újra az adott tételt a SEPA modulban.

Adatbevitel megbízásfájl importálásával:

A „fájlok beolvasása” ikonra kattintva beimportálhatja a modulba a külső rendszerében előállított fájlt. A fájl
kiterjesztése: HUA. Igény esetén a Sberbank Electronic Banking csoporttól kérhet formátumleírást. 2016.11.01et követően az olyan import fájlokat nem tudja beolvasni a HUA modulba, melyekben SEPA körös megbízás is
van. Ha ön az import fájl előállításakor nem tudja szétbontani a devizautalásait SEPA / HUA bontásban, és
szívesen igénybe venne egy segédprogramot a megbízások kétfelé bontásához, akkor jelezze ezt a Sberbank
Electronic Banking csoport felé.
A megbízás jóváhagyása, csomag előállítása lépések megegyeznek a 2.3 fejezetben leírt folyamattal, ezért a
további lépések végrehajtását (jóváhagyás, fájl előállítása) a 2.3 fejezetben leírtak alapján végezze el.
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