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1. Jak zalogować się do systemu ING BusinessOnLine?



Jeśli posiadasz czytnik kart podłącz go do portu USB/PCMCIA i włóż kartę do
czytnika. Jeśli korzystasz z eTokena, umieść go w porcie USB.



Wejdź na stronę logowania ING BusinessOnLine: www.ingbusinessonline.pl
i wybierz



.

Następnie wprowadź hasło do nośnika klucza.
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Pokaże się ekran logowania, na którym widnieją dane użytkownika, który loguje się
do systemu.



Po zweryfikowaniu danych wybierz

oraz podaj hasło do nośnika klucza.
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2. Jak sprawdzić saldo na rachunku?



W menu głównym kliknij na zakładkę



Wybierz nazwę grupy i typ rachunku. Następnie wybierz



Jeśli chcesz zapisać informacje dotyczące salda na rachunku w formacie PDF kliknij
na opcję

.
.

znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.
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3.

Jak dodać lub usunąć kontrahenta do/z listy kontrahentów?

Dodawanie kontrahenta do listy kontrahentów.



W menu głównym kliknij na zakładkę

i w zależności od rodzaju

kontrahenta wybierz opcję

w menu bocznym.

lub



Wypełnij pola w sekcjach Odbiorca przelewu.



Kliknij na napis



Pojawią się do edycji wprowadzone przez Ciebie dane kontrahenta.



Aby na stałe wprowadzić dane do systemu wybierz opcję

znajdujący się po prawej stronie ekranu.

znajdującą się w prawym, dolnym rogu ekranu.
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Usuwanie kontrahenta z listy kontrahentów.



W menu głównym kliknij na zakładkę



Wybierz opcję

.
znajdującą się po prawej stronie ekranu

w sekcji ‘Odbiorca Przelewu’.


Wybierz nazwę kontrahenta, jego numer rachunku lub grupę, do której należy
i kliknij



.

W tabelce, która się pojawi zaznacz okienko przy nazwie kontrahenta, którego
chcesz usunąć i wybierz

.
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4. Jak złożyć zlecenie przelewu krajowego?



W menu głównym kliknij na zakładkę

i wybierz opcję

w menu bocznym.


Wybierz rachunek, z którego mają zostać przelane środki i wypełnij dane odbiorcy
przelewu lub wybierz te dane z listy ostatnio używanych odbiorców. Możesz także
odnaleźć

kontrahenta

poprzez

kliknięcie

przycisku

znajdującego się po prawej stronie ekranu.


Wprowadź dane dotyczące przelewu (data realizacji, kwota, tytuł płatności).



Wybierz
na opcję

, zweryfikuj dane, a następnie akceptuj poprzez kliknięcie
lub

. Przelew będzie przekazany do

realizacji, jeżeli złożone podpisy spełnią obowiązujący schemat akceptacji.


Istnieje możliwość zapisania przelewu jako wzorcowego – w tym celu po
wypełnieniu formularza przelewu wybierz opcję

.

8

9

5. Jak złożyć zlecenie przelewu walutowego?



i wybierz opcję

W menu głównym kliknij na zakładkę
w menu bocznym.



Wybierz numer rachunku, z którego mają zostać przelane środki i wypełnij dane
odbiorcy przelewu lub wybierz te dane automatycznie z listy istniejących odbiorców
poprzez klikniecie przycisku

.



Wprowadź dane dotyczące przelewu (data realizacji, kwota i waluta, tytuł płatności)



Wybierz
na opcję

, zweryfikuj dane, a następnie akceptuj poprzez kliknięcie
lub

. Przelew będzie przekazany do

realizacji, jeżeli złożone podpisy spełnią obowiązujący schemat akceptacji.


Istnieje możliwość zapisania przelewu jako wzorcowego – w tym celu po
wypełnieniu formularza przelewu wybierz opcję

.
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6. Jak złożyć zlecenie przelewu do ZUS?



W menu głównym kliknij na zakładkę

i wybierz opcję

w menu bocznym.


Wybierz numer rachunku, z którego mają zostać przelane środki i wybierz numer
rachunku ZUS oraz dane przelewu i płatnika.



Wybierz

.
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7. Jak podpisać i wysłać zlecenia do realizacji?



W menu głównym kliknij na zakładkę

i wybierz opcję

w menu bocznym.


służy do przeglądu, akceptacji i wysłania zleceń

Funkcja

wprowadzonych za pomocą systemu ING BusinessOnLine.


Ekran funkcji składa się z filtrów wyszukiwania oraz tabeli zleceń, spełniających
zdefiniowane kryteria.



W celu odnalezienia zleceń, które mają zostać zaakceptowane należy zdefiniować
kryteria wyszukiwania oraz wybrać przycisk



.

Akceptacja zleceń odbywa się poprzez zaznaczenie pól wyboru znajdujących się
przy każdym z przelewów i naciśnięcie przycisku. W celu akceptacji paczek
konieczne jest przejście do szczegółów paczki poprzez wybranie nazwy paczki lub
ikony



.

Po wybraniu przycisku akceptacji system przejdzie do ekranu akceptacji
(zawierającego

różne

przyciski

służące

do

akceptacji:

), na którym wylistowane są zlecenia
wybrane do akceptacji.


Akceptacja zleceń odbywa się po wprowadzeniu hasła do nośnika certyfikatu.



Zlecenia zostaną wysłane do realizacji (o ile wybrany został przycisk z funkcją
wysyłania) po spełnieniu schematów akceptacji (system informuje o statusie zleceń
bezpośrednio po wysłaniu).
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8. Jak stworzyć wyciąg bankowy i zapisać go w formacie PDF?


i wybierz opcję

W menu głównym kliknij na zakładkę
w menu bocznym.



Na ekranie wyświetla się filtr umożliwiający wyszukiwanie wyciągów według
określonych kryteriów (numer rachunku, data wyciągu, numer wyciągu).



Możliwe jest rozszerzenie kryteriów filtrowania. Po kliknięciu na przycisk
otwiera się formularz zawierający wszystkie pola, według których
możesz filtrować listę wyciągów (np. data wyciągu, numer wyciągu, saldo końcowe i
początkowe).
. Na ekranie wyświetli się lista wyciągów.



Po określeniu kryteriów wybierz



Aby wyświetlić szczegóły wyciągu, kliknij na numer wyciągu.



Aby zapisać wyciąg w formacie PDF kliknij na

.
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9.



Jak pobrać wyciągi w sposób masowy?

W menu głównym kliknij na zakładkę

i wybierz opcję

w

menu bocznym.


Pobranie większej ilości wyciągów odbywa się za pomocą modułu Raportów, w
którym należy zdefiniować szablon typu Wyciągi zaawansowane.



Dodanie szablonu odbywa się po naciśnięciu przycisku

a

następnie wybraniu opcji Wyciągi zaawansowane i wybraniu przycisku Utwórz
szablon. Definicja szablonu służącego do masowego pobrania wyciągów polega na
zdefiniowaniu nazwy szablonu.



Po zapisaniu szablonu należy dodać filtr (zdefiniować zakres dat oraz wybrać
rachunki, z jakich wyciągi mają zostać wygenerowane).
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Uwaga! Dodając kolejne rachunki należy ustawiać łącznik warunków filtrowania na lub.


Po zapisaniu filtru będzie on widoczny (pod szablonem) na Liście szablonów.



Generacja pliku nastąpi po wybraniu symbolu



Plik z wyciągami będzie gotowy do pobrania w module Raporty (o ile będzie

lub nazwy filtru.

miałstatus gotowy do pobrania).



Pobranie pliku nastąpi po wybraniu jednej wartości z wiersza danego raportu.
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10. Jak sprawdzić historię wykonanych operacji?



i wybierz opcję

W menu głównym kliknij na zakładkę
w menu bocznym.



Na ekranie wyświetla się filtr umożliwiający sortowanie operacji według wybranych
kryteriów (numer rachunku, typ operacji, data księgowania).



Możliwe jest rozszerzenie kryteriów filtrowania. Po kliknięciu na przycisk
otwiera się formularz zawierający wszystkie pola, według których
możesz wybierać warunki filtrowania (np. data księgowania, kwota, nazwa
kontrahenta, numer referencyjny, tytuł, waluta).



Po określeniu kryteriów wybierz

. Na ekranie wyświetli się lista

zdefiniowanych transakcji.
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11. Jak zaimportować plik ze zleceniami z systemu finansowo-księgowego?



W menu górnym wybierz opcję



Następnie wybierz opcję



Wybierz

szablon,

za

.
oraz

pomocą

którego

chcesz

.
zaimportować

zlecenia.

Bank przygotował kilka standardowych, najczęściej używanych szablonów. Do
importu

zleceń

krajowych

najczęściej

służy

szablon

‘Multicash

PLI’.

Jeżeli system finansowo-księgowy korzysta z innych formatów, Użytkownik może
sam zdefiniować szablon importu klikając na przycisk



.

Po wybraniu szablonu ‘Multicash PLI’ należy określić typ strony kodowej
importowanego pliku oraz wskazać plik do importu za pomocą przycisku
Następnie należy wybrać przycisk

.

.
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System przeanalizuje wskazany plik pod kątem poprawności formalnej. Rezultat
importu zostanie pokazany na ekranie.



Możliwe jest wczytanie importowanych danych do paczki zleceń – w tym celu
należy zaznaczyć opcję Import do paczki i wprowadzić jej nazwę.



Należy

wybrać

wprowadzonych

przycisk
zleceń

aby
(Przegląd

zleceń)

zapisać

do

poprawne

bazy

danych

rekordy

lub

aby wyeksportować do nowego pliku błędne
wiersze w celu poprawy i ponownego wczytania.
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12. Jak założyć lokatę?



W menu głównym kliknij na zakładkę

i wybierz opcję

w menu bocznym.


Wybierz rachunek, z którego środki będą przelane na lokatę.



Wybierz okres lokaty, datę rozpoczęcia oraz kwotę.



Aby sprawdzić oprocentowanie lokaty wybierz



Zaakceptuj otwarcie lokaty wybierając

.

.
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