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1 Istoria Reviziilor
Revizia

Data reviziei

Des rierea

odifi ărilor

1.0

12/03/2010

Versiu e i iţiala

1.1

11/10/2010

Versiu e a tualizata, tra sferat pe şa lo E da a şi aso iat
odul de referi ţă.

1.2

11/03/2011

Versiu e a tualizată o for
de Ba ă pe tru etapa UAT.

1.3

07/07/2011

Ecranele actualizate conform versiunii curente a produsului si
documentul a fost transferat in format Endava nou.

1.4

22/07/2011

Versiu e a tualizată u des rierea posi ilitătii de utilizarea a
se ăturilor digitale de pe suporturi securizate.

1.5

13/10/2011

A fost adaugata anexa 6.2. Raspunsul sistemului in situatii de
suprai ar are , iar se tiu ile . . Me ti erea platilor si . .
Plata salariala au fost completate cu detalii privind crearea de
sabloane din ecranele corespunzatoare.

1.6

11/04/2012

Documentul a fost modificat conform documentului actualizat
„BankFlex Corporate Internet Banking - User Guide i
versiunea engleza

odifi ărilor eri ţelor î ai tate

2 Introducere
2.1 Scopul documentului
Scopul acestui document este de a ajuta personalul MAIB in familiarizarea cu serviciile oferite
de solutia BankFlex prin canalul Internet Banking pentru persoane juridice.
Acest document este o traducere si adaptare a do u e tului „BankFlex Corporate Internet
Banking - User Guide.do , inclus î anexa prezentului document.

2.2 Privire generala
BankFlexTM Corporate I ter et Ba ki g este u siste fle i il, perso aliza il pre u şi o
soluţie ro ustă de i ter et a ki g, are oferă o ga ă o pletă de fu ţii specializate pentru
a opti iza tra za ţiile a are î tr-un mediu securizat.
Sistemul este elaborat folosind metodele moderne de dezvoltare, ca de exemplu Adobe Flex
sau Mi rosoft .NET şi o ţi e o arhite tură ulti-trier şi fu ţio alităţi s ala ile. Ba kFlex
Corporate I ter et Ba ki g oferă soluţii rapide şi efi ie te pe tru operaţiu i fi a iare
o ple e. I terfaţa grafi a a siste ului este uşor de utilizat şi prezi tă o ga ă largă de fu ţii
a a sate, astfel î ât utilizatorii orporati i pot efe tua operaţiu i a are u ea ai are
uşuri ţă. Tra za ţiile a are u or fi pro esate pâ ă e u or fi autorizate de ătre
utilizatorii autorizaţi, defi iţi de politi a de autorizare a siste ului. Utilizatorii autorizaţi or
pri i otifi ări pri e- ail şi “M“ referitor la tra za ţiile e se află î aşteptarea autorizării (in
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scopuri de verificare, utilizatorii tre uie sa spe ifi e u ărul lor alid de
de e- ail pe tru a re epţio a alertele).

o il şi/sau adresa

E re o a da ilă o sultarea anexei 6.2 pe tru o siderarea u or e e ple tipi e de răspu s
a siste ului î situaţiile î d a esta este supraî ăr at.

2.3 Ter e i şi defi iţii

CIB (Corporate Internet Banking) – soluţia a al I ter et Ba ki g pe tru persoa e juridice
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3 Referi ţe rapide
A est apitol oferă o pri ire de a sa
persoane juridice.

lu asupra ser i iilor siste ului I ter et Ba ki g pe tru

3.1 I for aţia despre o turi

 Selectati Informatia despre conturi -> Sold la conturi
o Vizualizarea soldurilor la conturi
 Selectati Informatia despre conturi -> Extras de cont/Solicitare Extras de cont
o Vizualizarea istoriei tra za ţiilor
 Selectati Informatia despre conturi -> Alocare Alias
o Alo area de alias o turilor operaţio ale

3.2 Defi irea ordi elor de plată

 Selectaţi opţiu ea di
e iu I stru ţiu i - Creare -> Tra sfer î tre o turi proprii sau
Tra sfer î tre o turi - FX.
o Transfer între conturile clientului î i teriorul ă ii.
 “ele taţi I stru ţiu i - Creare -> Ordi de plată - MDL
o Efe tuarea plaţilor ătre e efi iarii defi iţi de a a
o Efe tuarea plaţilor ătre e efi iarii defi iţi de lie t
o I portarea do u e tului de plată di tr-u fişier ge erat de siste ul de
contabilitate propriu a clientului.
 “ele taţi I stru ţiu i - Creare -> Ordi de plată î pa het
o Efe tuarea plaţilor ătre u grup de e efi iari, în cele mai multe cazuri cerute
de lie ţii orporati i pe tru plata salariilor a gajaţilor la sfârşitul lu ii.
o I portarea ai ultor do u e te de plată di tr-u fişier ge erat de siste ul
de contabilitate propriu a clientului.
 “ele taţi I stru ţiu i - Creare -> Ordi de plată - VS
o Plata ătre u e efi iar i ter aţio al defi it de lie t
o I portarea detaliilor de plată di tr-u fişier ge erat de siste ul de o ta ilitate
propriu, pe baza unei facturi la un co t a ar i ter aţio al
 “ele taţi I stru ţiu i - Creare -> I stru ţiu i “al ate
o Vizualizarea dispoziţiilor de plată are au fost reate de utilizator şi au statutul
de "“al at", "I aşteptare de autorizare" sau "Deautorizat".
o Vizualizarea instructiunilor de plata care au fost create de alti utilizatori ai
companiei, daca utilizatorului ii este alocat privilegiul respectiv.
o Editarea dispoziţiilor de plată reate de ătre utilizator şi are se află în starea
"“al at" sau "I aşteptare de autorizare".
 Selectaţi I stru ţiu i - Creare -> Starea-Istoria Tra za ţiilor
o Vizualizează plăţile autorizate/deautorizate reate de ătre utilizator
o Vizualizează plăţile autorizate/deautorizate de ătre utilizator

3.3 Proiectul salarial
 “ele taţi Proiect Salarial -> Definire angajat
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o Defi irea a gajaţilor pe tru distri uirea salariilor
 “ele taţi Proiect Salarial -> Me ţi ere listă de a gajaţi
o Defi irea, odifi area şi ştergerea a gajaţilor di lista aster; defi irea şi
e te a ţa su listelor de a gajaţi; si ro izarea listei aster de a gajaţi u
ea are se află la Ba ă
 “ele taţi Proiect Salarial -> Plata salarială
o Defi irea plăţilor salariale di tr-o listă de a gajaţi, di tr-o i stru ţiu e salariala
e iste tă, pri i port de fişier, di tr-u şa lo de i stru ţiu i salarială
 Sele taţi Proiect Salarial -> “oli itare listă de a gajaţi
o “oli itarea listei de a gajaţi de la Ba ă sau o filială a a esteia
 “ele taţi Proiect Salarial -> Vizaulizare Log-uri
o Vizualizarea log-urilor are refle tă rezultatul pro esării de ătre Ba ă a plăţilor
salariale, i difere t ă este u ul poziti sau egati
 “ele taţi Proiect Salarial -> ‘a ursarea î pru utului
o Vizualizarea detaliilor a gajaţilor pri i d ra ursarea î pru uturilor a estora
ătre Ba ă

3.4 Defi irea si

e ți erea e efi iarilor

 Selectaţi No e latoare -> Definire beneficiari –interni
o Definirea beneficiarilor domestici
 “ele taţi No e latoare -> Definire beneficiari –străi i
o Defi irea e efi iarilor străi i
 “ele taţi No e latoare -> Definire grup beneficiari
o Definirea grupelor de beneficiari
 “ele taţi No e latoare -> Mentinere beneficiari interni
o Me ți ere e efi iari i ter i
 “ele taţi No e latoare -> Mentinere beneficiari straini
o Me ți ere e efi iari străi i
 “ele taţi No e latoare -> Mentinere grup beneficiari
o Me ți erea grupelor de beneficiari

3.5 Autorizarea i stru ţiu ilor de plată

 “ele taţi I stru ţiu i Autorizare -> Lista pentru autorizare
o Autorizarea sau De-autorizarea dispoziţiilor de plată
o ‘e ersarea a ţiu ii de autorizare/deautorizare apli ată

3.6 Administrarea utilizatorilor
 Sele taţi Ad i istrarea Utilizatorilor -> Definire roluri
o Definirea rolurilor prin asignarea conturilor si tipurilor de privilegii a
utilizatorilor asupra acestor conturi.
 “ele taţi Ad i istrarea Utilizatorilor -> Definire utilizatori
o Definirea utilizatorilor corporativi si asignarea rolurilor
 “ele taţi Ad i istrarea Utilizatorilor -> Definire reguli de autorizare
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Definirea regulilor de autorizare multinivel, bazate pe valuta si limita contului,
pe tru autorizarea tra za țiilor
 “ele taţi Ad i istrarea Utilizatorilor -> Me ţi ere profil lie t
o Adăugare/î lăturare de o turi di profilul lie tului
o

3.7 Rapoarte
 “ele taţi optiu ea ‘apoarte şi I terpelari -> Rate de schimb
o Vizualizarea ratelor de s hi
BNM şi MAIB pe tru operaţiu i pri ira e t
şi u arduri
 Sele taţi optiu ea ‘apoarte şi I terpelari -> Resurse de privilegii
o Vizualizarea rapoartelor afere te pri ilegiilor si tra za țiilor fie ărui utilizator
 “ele taţi optiu ea ‘apoarte şi I terpelari -> Reguli de autorizare
o Vizualizarea raportului aferent regulilor de autorizare asig ate fie ărui utilizator
 “ele taţi optiu ea ‘apoarte şi I terpelari -> Raport Flux Manager
o Vizualizarea i for aţiei despre dispo i ilităţile iitoare î o turile clientului
 “ele taţi optiu ea ‘apoarte şi I terpelari -> Raport Trade Manager
o Vizualizarea i for aţiei despre plăţile/î asările efe tuate/pri ite pri
o turile a are, u a u iţi parte eri de afa eri

3.8 Diverse
 “ele
o
 “ele
o
 “ele
o
 “ele
o

3.9 S hi

taţi optiu ea Di erse -> “ hi are parolă
Modificarea parolei de login
taţi optiu ea Di erse -> Contacte Corporative
Defi irea şi e ţi erea persoa elor respo sa ile di partea lie tului
taţi optiu ea Di erse -> Descărcare soft de generare a cheilor
Des ăr area soft-ului de ge erare a heilor pe tru se ăturile digitale
taţi optiu ea Di erse -> Certificat digital
I ăr area şi alidarea ertifi atului digital are se a utiliza pe tru aute tifi are
sau autorizare i stru ţiu i

de

esaje î tre lie t şi Ba ă

 Apăsaţi li k „A eţi X esaje Noi di pagi a A asă
o Vizualizarea şi gestio area esajelor tri ise şi re epţio ate de la Ba ă

4 Ci lul de viaţă al i stru ţiu ii de plată
I agi ea de ai jos oferă o ilustrare si plă a i lului de iaţă ai dispoziţiei de plată, i lusi
flu urile de autorizare pri are tre e dispoziţia.
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5 Referi ţe detaliate
A eastă apitol des rie î detaliu etodele de utilizare a ser i iilor e puse de ătre siste ul
BankFlex Internet Banking Corporativ.

5.1 Serviciul de autentificare
5.1.1 Autentificarea
Acest serviciu permite autentificarea utilizatorului pe site-ul BankFlex Internet Banking
Corporati după u ur ează ai jos:
 La saţi ro ser I ter et E plorer
 I trodu eţi adresa site-ului - https://<Server Name>/bankflexcb

In bara orizontala de titluri din partea de sus a paginii specificati limba prin selectarea
steagului tarii respective (vezi mai sus steagul Marii Britanii si al Romaniei in cerculetul verde) si
apasati pe i o ita Corporate I ter et Ba ki g
ezi
ai sus screen-ul in cerculetul portocaliu)
pe tru a des hide apli atia Ba kFle I ter et Ba ki g pentru clientii corporativi.
Mentionam ca aceasta versiune a setarilor are traducerea doar pentru limba romana si limba
engleza, dar BankFlex dispune de toate limbile de circulatie internationala.
 Apăsaţi pe i o iţa Corporate I ter et Ba ki g , are se afiseaza i partea de sus a
paginii, si se va afisa pagina de autentificare
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 I trodu eţi detaliile de aute tifi are ale utilizatorului.
 Apăsaţi uto ul Logare
Altele:
 Apăsaţi uto ul “terge pe tru a şterge te tul di â purile de pe for a;
 Utilizatorul a fi lo at î azul î are u ărul î er ărilor ereuşite de aute tifi are
or depăşi u ărul a i u de i er ari per ise, are su t defi ite î o figurarea
apli aţiei. I
o e tul de fată a est u ăr este egal u 3.
Există 2 opțiu i pe tru utilizarea se ăturii digitale:


Î ăr area se ăturii digitale bazata pe răsfoirea din browser
o “ele tati opţiu ea "Fișier" şi apăsați uto ul Bro se. “pe ifi aţi lo atia fișierului
.pfx si parola.
o
o
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 Î ăr area se aturii digitale azata pe dispoziti se urizat.
o “ele taţi opţiu ea "eToke / Cr ptoCard". A eastă opţiu e este apli a ilă pe tru
utilizatorii are au se ătura digitală dispo i ilă pe dispozitivul securizat și
driverele respective instalate.
o
o
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Note:
- Î IE, a eastă opţiu e este izi ilă atu i â d soft are-ul necesar a fost instalat. Î
Firefo , a eastă opţiu e poate fi utilizată atu i â d o figuraţia dispoziti ului se urizat
a fost fi alizată.
-

La sele tarea a estei opţiu i atu i â d dispoziti ul se urizat este i trodus î siste , ă
a fi fur izata lista u se ături digitale dispo i ile pe dispoziti şi a tre ui sa fur izati
parola. Parola u a fi eruta da ă a easta a fost fur izata a terior î a eeasi fereastra a
browser-ului şi a est o porta e t este u lu ru spe ifi al ro ser-ului.

-

FireFo soli ită fur izarea parolei de două ori u a î ai te de sele tarea se
digitale şi alta după sele tare , î ti p e IE ere doar o si gură dată.

-

Pentru mai multe detalii, va rugam sa faceti referinta la documentatia cu privire la
utilizarea dispozitivului securizat. De asemenea, aceasta informatie poate fi descarcată
di
e iul apli ației Diverse - Descarca eToken Reader.

5.1.1.1 Parola uitată

A est ser i iu este pe tru a o ţi e o ouă parolă de o e tare la siste
ea ure tă.

î

azul î

ăturii

are aţi uitat-o pe

 Î pagi a de autentificare apăsaţi uto ul „Aţi Uitat Parola?
 I trodu eţi detaliile de ide tifi are are se er pe e ra , si ilar azului de logare
pe tru pri a dată:
 Introduceti ID Companiei
 Introduceti ID de logare a utilizatorului
 Introduceti Prenumele.
 Introduceti Numele de familie
 Introduceti Numar Buletin de Identitate.
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După sta ilirea ide tităţii o for datelor fur izate de d s., siste ul a ge era o parolă
ouă de u i ă folosi ţă şi o ă a tra s ite pri
etoda de tra s itere a parolei setată la defi irea
utilizatorului dvs.

Î o ti uare a eţi posi ilitatea să folosiţi parola tri isă de siste
serviciul de modificare a parolei.

sau să o

odifi aţi utilizâ d

5.1.1.2 Co e tarea la Ba kFlex pe tru pri a dată
Odata ce ati primit de la administratorul companiei dvs. detaliile de conectare la sistemul Internet
Banking, sau detaliile care le-ati primit la abonare (pentru administrator doar), pentru a avea acces la
acest sistem va trebui sa parcurgeti procedura de logare pentru prima data.
 Culegeti in browser adresa site-ului - https://<Server Name>/bankflexcb.
 Apasati pe iconita Internet Banking Corporativ amplasata in antetul paginii.
Sunteti directionat la pagina de logare.
In partea de jos a acestei pagini se afla textul: "Daca utilizati acest sistem pentru prima
data, va rugam sa apasati aici pentru inregistrare."
 Apasati linkul "apasati aici" disponibil.
 In pagina de logare pentru prima data introduceti: Id-ul Companiei, Login Id,
Prenume, Nume de Fa ilie, Nu ar pașaport (buletin de identitate), date care
le-ati primit de la persoana care administreaza utilizatorii companiei Dvs.
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 Apasati butonul Transmite.
Toate aceste date sunt verificate vizavi de datele stocate in sistem pentru verificarea
identitatii Dvs.
Odata ce identitatea v-a fost stabilita, sistemul genereaza parola pentru prima logare si o
transmite fie prin SMS, fie prin email, fie prin ambele metode (pe parti), in dependenta de
metoda de transmitere a parolelor selectata la inregistrare.
 In ecranul de verificare a parolei pentru prima logare introduceti: parola care v-a fost
trimisa de sistem, parola noua si inca o data parola noua, pentru confirmare. Cu parola
noua va veti putea autentifica in sistem in continuare.
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Nota: Introduceti corect parola pentru prima logare in 15 minute de la
generarea acesteia, intrucit incercarile nereusite vor bloca contul dvs. si va
necesita interventia administratorului bancii sa o deblocheze.
 Apasati butonul Transmite.
 Daca parola pentru prima logare corespunde cu cea transmisa de sistem, iar parola
noua corespunde rigorilor setate de Banca, atunci activarea contului Dvs. este
efectuata cu succes si aveti posibilitatea sa incepeti utilizarea sistemului Internet
Banking.
Note:
 Parola noua va avea o lungime de minimum 8 si maximum 12
caractere.
 Parola noua va contine cel putin o litera mare, una mica si va avea cel
putin cate un caracter numeric si un caracter special, de tipul
(!@#$%^&*_+=?/~';:,<>|) .
 Parola noua nu poate sa inceapa cu caractere speciale

Daca s-a optat pentru autentificare prin semnatura digitala, atunci aveti posibilitatea fie sa
descarcati pachetul de semnatura BankFlex, fie sa incarcati semnatura existenta.
 In pagina de logare pentru prima data introduceti: Id-ul Companiei, Login Id,
Prenume, Nume de Fa ilie, Nu ar pașaport uleti de ide titate , date care
le-ati primit de la persoana care administreaza utilizatorii companiei Dvs.
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 Apasati butonul Transmite.
Toate aceste date sunt verificate vizavi de datele stocate in sistem pentru verificarea
identitatii Dvs.
Odata ce identitatea v-a fost stabilita, sistemul genereaza parola pentru prima logare si o
transmite fie prin SMS, fie prin email, fie prin ambele metode (pe parti), in dependenta de
metoda de transmitere a parolelor selectata la inregistrare.
Pentru descarcarea pachetului de semnatura BankFlex:
 In ecranul de modificare a parolei pentru prima logare selectati optiunea
Descarca Software daca doriti sa descarcati software-ul pentru generarea
cheilor, software-ul pentru a folosi dispozitive securizate eToken sau
Cr ptoCard î I ter et E plorer şi do u e taţia de utilizare a dispoziti elor
securizate eToken sau CryptoCard.

IN YOUR ZONE

18

MAIB BankFlex
Internet Banking Corporativ

 In fereastra de dialog deschisa selectati fie sa salvati, fie sa deschideti arhiva cu
pachetul de semnatura BankFlex .

 Dupa descarcare introduceti OTP (parola pentru prima logare) receptionat de la
banca si apasati butonul Transmite.
Pro edura de î registrare pe tru pri a dată este efe tuat u su es și o tul de login este
a ti at. Dar pe tru o e tare la i ter et a ki g a fi e esar să utilizați soft de ge erare a
heilor pe tru se ătura digitală, pre u și să efe tuați i stalările e esare pe tru itirea
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se ăturii de pe suport se urizat, î o for itate u re o a dările și eri țele fur izorului
suportului se urizat pe are il folosiți.
Daca deja dispuneti de un certificat digital valid, atunci alegeti sa il incarcati dupa cum urmeaza:
 In ecranul de modificare a parolei pentru prima logare introduceti OTP primit
de la Banca si parola noua/confirmarea parolei noi
 “ele tati optiu ea „I ar a se atura digitala

 Selectati fisierul pregatit pentru certificatul digital (utilizind butonul Browse de
pe ecran)
 Apasati butonul Citeste Certificat
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 Daca certificatul este unul valid atunci detaliile acestuia vor fi afisate spre
vizualizare. Apasati butonul Transmite.
 Ur ătoarea fereastră de dialog a fi afişată soli itâ du- ă să des ăr aţi
software-ul şi do u e taţia pentru dispozitive securizate. Fa eţi li pe link-ul
disponibil "apasati aici" pe tru a des ăr a pachetul de semnatura BankFlex.
“ele taţi opţiu ea Ope sau Save, după az. Da ă utilizatorul sele tează Open,
atunci fişierul a fi des ăr at şi deschis. Î azul î are utilizatorul sele tează
Save, atunci utilizatorul trebuie să spe ifi e directoriul local pentru a salva
fişierul.
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 Daca certificatul este unul valid atunci acesta este incarcat cu succes. Apasati
butonul OK.
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 Apasati li k „apasati ai i pe tru a aju ge la pagi a de logare si a i epe
utilizarea Internet Banking.

5.1.2 Pagi a A asă

In caz că autentificarea s-a petrecut cu succes, utilizatorului îi a fi preze tată pagina Acasa
pagi a de start u e iul e o ți e operaţiunile posibile ale sistemului.
Pagina de Acasa( pagina de strat) ofera urmatoarea informatie/functionalitate:
 Data si ora ultimei logari a utilizatorului.
 Mesajele primite.

 Linkul Pagina de start in bara de sus ofera utilizatorului posibilitatea de a reveni
la Pagina de Start din orice ecran al aplicatiei.
 Selectarea lincurilor di ara de sus u ar fi Ajutor , Intrebari Frecvente si
Contactati-ne si din bara de informatii de joc Declaratie de confidentialitate ,
Securitate Online , Termeni si conditii si Act de Renuntare va deschide o
pagina statică u i for ațiile orespu zătoare.

5.1.3 Ieşirea din sistem
 Apăsaţi „Ieşire î partea dreapta sus pe tru a ieşi di apli aţie.
 I pagi a de ieşire, apli aţia a preze ta durata, data si ti pul â d utilizatorul a i trat
şi a părasit apli atia
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 Apăsaţi uto ul „Î hide pe tru a î hide pagi a.
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5.2 I for aţia despre o turi

“ele taţi di
e iu opţiu ea I for aţia despre o turi . A ei posi ilitatea sa efe tuați o lista
de operațiu i e ți de i for ația despre o turi.

5.2.1 Sold la conturi
 “ele taţi opţiu ea “old la o turi
de pe linga grupa de conturi (mai jos sunt exemple pentru grupa
 Apasati pe iconita
de conturi operationale si grupa de conturi de imprumut).
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 Apăsî d pe li kul u u ărul o tului se a afişa istori ul tra za ţiilor pe tru ziua
curenta.

 Pe tru a des ăr a e trasul de o t, sele taţi tipul de fişier dorit: Fişier Word , Fişier
E el sau Fişier PDF .
 Apăsaţi uto ul „Des ar ă
o Urmati insctructiunile din fereastra de dialog care apare cu fundal rosu
clipitor: fie faceti click pe acest fundal, fie faceti click pe butonul din dreapta a
soricelului si selectati optiunea Save Target As.

o

o

o

Daca ati facut click pe imaginea cu fundal rosu clipitor, in continuare selectati
una din optiunile: Open – pentru a deschide documentul, Save – pentru a
salva documentul pe statia dvs. de lucru, pentru utilizare ulterioara. La Save,
Pentru a salva documentul pe staţia d s. de lucru, indicati î ur ătoarea
fereastră de dialog “a e As desti aţia fişierului, după are apăsaţi uto ul
Save.
Pentru anularea actiunei de descarcare a fisierului, apasati butonul Inchide.

5.2.2 Extras de Cont
Acest serviciu permite utilizatorilor corporativi de Internet Banking sa vizualizeze istoricul
tranzactiilor al oricarui cont in afara de conturi de credit carduri. Extras de cont reprezinta
istoricul tranzactiilor financiare in limita unei anumite perioade (perioada este configurabila
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pana la 5 luni). Utilizatorul poate de asemenea vedea, descarca sau printa extras de cont in
format text, excel sau PDF.
 “ele taţi opţiu ea E tras de o t di
e iul I for atia despre o turi
 Introduceti detaliile pentru ge erarea e trasului: Co tul şi Perioada
Pentru perioada indicati:
o De la – nu mai veche de nr. de luni indicat pe ecran
o Pina la – nu mai tirziu de data curenta
o Diferenta intre aceste date nu trebuie sa fie mai mare de 30 zile (adica un
extras de cont nu poate fi solicitat pentru o perioada mai mare de 30 zile).

 Apasati butonul Transmite
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o

 Pe tru a des ăr a e trasul de o t, sele taţi tipul de fişier dorit: Fişier
Word , Fişier E el sau Fişier PDF .
Apăsaţi uto ul „Des ar ă
o Urmati insctructiunile din fereastra de dialog care apare cu fundal rosu
clipitor: fie faceti click pe acest fundal, fie faceti click pe butonul din dreapta
a soricelului si selectati optiunea Save Target As.

Daca ati facut click pe imaginea cu fundal rosu clipitor, in continuare
selectati una din optiunile: Open – pentru a deschide documentul, Save –
pentru a salva documentul pe statia dvs. de lucru, pentru utilizare ulterioara.
La Save,
o Pentru a salva documentul pe staţia d s. de lu ru, i di ati î ur ătoarea
fereastră de dialog “a e As desti aţia fişierului, după are apăsaţi uto ul
Save.
o Pentru anularea actiunei de descarcare a fisierului, apasati butonul Inchide.
 Pentru a exporta informatia in format CSV sau DBF selectati tipul informatiei si formatul,
dupa care apasati butonul Exporta.
o In partea de jos a ecranului sunt expuse fisierele generate pentru descarcare.
Acestea apar ca si linkuri.
o
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Apasati pe linkul cu numele fisierului necesar, dupa care urmati aceeasi pasi pentru
descarcarea fisierului dupa cum este mentionat mai sus pentru functionalitatea
Descarca.
 Pentru a vizualiza si tipari ordinul de plata corespunzator unei tranzactii din extras, apasati
linkul din coloana Credit sau Debit corespunzator tranzactiei, dupa care in fereastra deschisa
apasati butonul Tipareste.
o
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5.2.3 Solicitare Extras de Cont
Acest serviciu permite utilizatorilor de Internet Banking pentru Clienti corporativi sa solicite extrasul
de cont pentru ziua curenta sau pentru o perioada precedenta nu mai veche de 6 luni
 “ele taţi opţiu ea “oli itare E tras de o t di
e iul I for atia despre o turi
 “ele taţi o turile pe tru are reti sa o ti eti o tul
 Indicati perioada pentru generarea extrasului:
o Data De la nu mai veche de 6 luni
o Data Pina la nu mai tirzie decit data curenta
o Diferenta dintre aceste date nu trebuie sa fie mai mare decit 30 zile
 Apasati butonul Transmite
 Apasati butonul I hide pe tru a i hide pagina curenta si a naviga inapoi spre
Pagina de Acasa (pagina de start)
 Apasati pe “terge pe tru a sterge detaliile introduse
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Dupa o anumita perioada de timp mergeti la meniul Extras de cont si generati o cerere de
extras de cont dupa cum e specificat mai sus in p. 7.2.2.

5.2.4 Alocare de Alias conturilor operationale
Acest serviciu permite utilizatorilor de Internet Banking pentru Clienti Corporativi sa aloce cate
un alias pentru conturile operationale. Aliasul permite utilizatorilor de a identifica mai usor
conturile lor. Aliasul este unic pentru fiecare cont, doua conturi operationale nu pot avea
acelasi alias.
 “ele taţi opţiu ea Alo are Alias o tului di
e iul I for atia despre o turi
Acest serviciu este disponibil numai pentru conturile operationale.

 Î

aseta te t pe tru Alias i trodu eţi aliasul are i te țio ați să îl atri uiţi o tului
orespu zător. I trodu eţi alias pe tru fie are o t pe tru are reţi a siste ul să u
afişeze u ele ure t al a estuia, i u alias.
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 “ele taţi toate o turile pe tru are aţi i trodus u alias şi reţi a a est alias să îi fie
atribuit contului.

 Apăsaţi uto ul Transmite.
 Apasati A ulare pe tru a a ula Aliasul Contului si pentru a naviga inapoi la Pagina de
Acasa(pagina de start).
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5.3 Servi iul Ordi e de plată
Clientii pot specifica in calitate de conturi de creditare sau debitare doar conturile
operationale. Conturile de credit sau carduri credit pot participa doar in calitate de conturi destinatie
la transferul de fonduri banesti. Nu exista limita de transfer pentru acest serviciu.
Utilizatorul u rolul de "Operator" deţi e autoritatea de a a esa ser i ii i di ate mai jos
per isiu ile orespu d rolului „Operator .
Folositi credenţialele u ui utilizator are are rolul de „Operator . Pe tru detalii o sultaţi apitolul
Utilizatori corporativi, roluri corporative si reguli de autorizare.

5.3.1 Transfer intre conturi proprii
A est ser i iu se foloseşte pe tru tra sfer de fo duri î tre conturile o pa iei, î a eeași alută.
Clientii pot specifica in calitate de conturi de creditare sau debitare doar conturile operationale.
Conturile de credit sau carduri credit pot participa doar in calitate de conturi destinatie la transferul
de fonduri banesti.
Utilizatorul poate efectua transferuri imediate de fonduri banesti sau poate programa un
transfer pentru o data in viitor. Un transfer poate fi programat pentru o data in viitor doar in limita a
urmatoarelor 30 de zile de la data curenta.
 Accesaţi optiu ea "I stru ţiu i - Creare" di

e iul di stî ga

 Alegeţi Tra sfer î tre o turi proprii si spe ifi aţi ur ătoarele detalii
o “ele taţi Co tul de De it o tul de de it și o tul de redit su t î a eeași
alută
o “ele taţi Co tul de Credit (contul de de it și o tul de redit su t î a eeași
alută
o Introduceţi Suma tranzacţiei
o Introduceţi detalii de plată. Ele or apărea în istoria tranzacţiilor contului.
 Apăsaţi uto ul „“al ează pe tru a sal a i for aţia (pe viitor se va putea reveni la
această i stru ţiu e
 Apăsaţi uto ul „Tra s ite pe tru a tra s ite i stru ţiu ea spre autorizare.
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 “ele taţi „Nu e şa lo pe tru a sal a a easta i stru ţiu e î alitate de şa lo şi
o I trodu eţi u ele şablonului
o “pe ifi aţi da ă şablonul dat va fi de uz personal sau va putea fi folosit de
ătre toţi utilizatorii o pa iei.
 Apasati Anulare pentru a anula operatiunea Transferul intre Conturi Proprii si pentru a
se intoarce la Pagina de Acasa(pagina de start).
Nota: Aceasta operatiune acum este disponibila pentru autorizare.

5.3.2 Tra sfer î tre o turile proprii î valută străi ă Tra za ții Forex

A est ser i iu se foloseşte pe tru tra sfer de fo duri î tre o turile o pa iei are su t î
alută diferită Tra za ții Fore .

Clientii pot specifica in calitate de conturi de creditare sau debitare doar conturile
operationale. Conturile de credit sau carduri credit pot participa doar in calitate de conturi destinatie
la transferul de fonduri banesti.Nu exista limita de transfer pentru acest serviciu.
Utilizatorul poate efectua imediat transferuri de fonduri banesti sau poate programa un
transfer pentru o data in viitor. Un transfer poate fi programat pentru o data in viitor doar in limita a
urmatoarelor 30 de zile de la data curenta.
 Accesaţi optiu ea "I stru ţiu i - Creare" di
e iul di stî ga
 Alegeţi Tra sfer î tre o turi proprii si spe ifi aţi ur ătoarele detalii
o Editarea Nu arului Do u e tului , daca este necesar
o Editarea Datei tra za tiei , daca este necesar
o “ele taţi Co tul de Debit o tul de de it și o tul de redit su t î alută
diferită
o “ele taţi Co tul de Credit o tul de de it și o tul de redit su t su t î alută
diferită
o I trodu eți persoa a de o ta t și u arul de telefo al a esteia
o Introduceţi Suma de cumparare sau î zare a alutei și apăsați uto ul Apli ă
pe tru apli area ratei de s hi
alutar ure t setată de MAIB.
o Introduceţi s opul u părării și ‘eferi ță
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 Apăsaţi uto ul „“al ează pe tru a sal a i for aţia (pe viitor se va putea reveni la
a eastă i stru ţiu e
 Apăsaţi uto ul „Tra s ite pe tru a tra s ite i stru ţiu ea spre autorizare.
 “ele taţi „Nu e şa lo pe tru a sal a a easta i stru ţiu e î alitate de şa lo şi
o I trodu eţi u ele şablonului
o “pe ifi aţi da ă şablonul dat va fi de uz perso al sau a putea fi folosit de ătre
toţi utilizatorii o pa iei.
 Apasati Anulare pentru a anula operatiunea Transferul intre Conturi Proprii in valuta
straina FX si pentru a se intoarce la Pagina de Acasa(pagina de start).
Nota: Aceasta operatiune acum este disponibila pentru autorizare.

5.3.3 Plăţi domestice (interne) – Unice
Acest serviciu ofera utilizatorilor de Internet Banking pentru Clientii Corporativi posibilitatea
de a crea instructiuni pentru beneficiarii definiti de companie sau benificarii definiti de banca.
 Alegeţi di
e iu optiu ea Ordi de plată – MDL şi spe ifi ati tipul Be efi iarului –
Ordinar, Trezorarie sau I port di fişier, pre u şi Optiu ile de plată: Beneficiari
defi iţi de Co pa ie , Be efi iari defi iţi de Ba ă .
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a) De a efectua achitarea pri
atoda I port di fisier .
i.
“ele tati I porta di fisier si alegeti fisier in care sunt plasate detaliile din Ordin de
Plata.
ii.
Apasati Importa fisier si ur atorul s ree a fi afisat.

i.
ii.
iii.
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iv.
v.

Pentru a face achitarea apasati butonul Transmite
Pentru vizualizarea completa a datelor din Ordin de Plata, utilizator poate apasa
hyper link-ul instructiunei si respectivul screen va fi disponibil utilizatorului spre
vizualiare

b) Pentru a efectual plati la beneficiar defenit de companie sau beneficiar defenit de banca
(ordinar sau bugetar)
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vi.
vii.
viii.

“ele tati uto ul Ordi ar
“ele tati Beneficiar defenit de banca
Apasati uto ul Tra s ite

Veţi fi dire ţio at ătre pagi a de ăutare a e efi iarilor. Acelasi ecran se va deschide si
pe tru Trezorarie .

 Introduceţi u ele e efi iarului se poate spe ifi a şi u u e parţial), u ărul o tului
beneficiarului sau codul fiscal al acestuia. Apăsaţi uto ul Cauta . O lista u e efi iari
orespu zători riteriilor de ăutare a fi afişată.

 Selectaţi e efi iarul dorit şi apăsaţi Ur ătorul
Nota: Pe tru e ifi iar Ordi ar , a pul “u -Co t u este prezent in ecran.
 Introduceţi detaliile plăţii
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Modificati Nu arul Do u e tului , daca este necesar
“ele taţi Nu ar o t platitor
“etati Data de plata, da a e e esar
I trodu eti “u a platii
Selectati tipul platii
I trodu eţi Desti aţia Plăţii
“ele ați i di ator TVA și Pro e t TVA, după are apăsați uto ul Apli ă.
“etați pro e tul IV“P I pozitul pe e it la sursa de plată după are apăsați
uto ul Apli ă.
Nota: Utilizati butonul Resetare pentru a reveni la valorile initiale pentru Numar
Document si Suma. In cazul Sumei, la actiunea Resetare se vor anula atit taxele care
au fost aplicate, cit si comentariile din cimpul Destinatia Platii.
 Apăsaţi “al ează pe tru a sal a i for aţia pe iitor se a putea re e i la ea
 Apăsaţi Tra s ite pe tru a tra s ite i sru tiu ea spre autorizare.
 Sele taţi „Nu e şa lo pe tru a sal a a easta i stru ţiu e î alitate de şa lo şi
o I trodu eţi u ele şablonului
o “pe ifi aţi da ă şablonul dat va fi de uz personal sau va putea fi folosit de
ătre toţi utilizatorii o pa iei.
o
o
o
o
o
o
o
o

c) Pentru a efectua plata catre un beneficiar defenit de companie
i.
Selectati Beneficiar Defenit de Companie si cautati beneficiari ce deja au fost
definiti in sistem
ii.
Specificati numele benificiarului din tabelul de mai sus (numele partial poate fi
specificat) sau numarul contului benificiarului pentru a efectua cautarea.
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iii.

Apasati butonul Cauta . Ur atorul ecran va fi afisat

iv.

Selectati numele benificiarului dorit si apasati Ur ator . Ur atorul ecran va fi
afisat:
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Nota: Pe tru e ifi iarul Bugetar , a pul “u -Co t este prezent in forma.
v.

Specificati urmatoarele date:
o
o
o
o
o
o
o
o

vi.

vii.
viii.
ix.

Modificati Nu ele Do u e tului , daca este necesar
Editati Data A hitarii , daca este necesar
“ele tati Nu arul Co tului Platitor
Editati Suma , daca este necesar
Introduceti destinatia Platii care ulterior va fi afisata in istoria Tranzactiei
Selectati indicatorul TVA, daca este necesar
Introduceti procentuaj TVA, daca este necesar
Introduceti IVSP, daca este necesar

“ele taţi „Nu e şa lo pe tru a sal a a easta i stru ţiu e î alitate de şa lo şi
o I trodu eţi u ele şa lo ului
o “pe ifi aţi da ă şa lo ul dat a fi de uz perso al sau a putea fi folosit de
ătre toţi utilizatorii o pa iei.
Apasati butonul “al eaza pentru a salva instructiunea pentru utilizarea ulterioara
Cli k “u it to pro eed for o fir atio of the i stru tio .
Apasati butonul Transmite pe tru a pro esa o fir area i stru tiu ii.

Nota: Instructiunea este acum disponibila pentru autorizare.
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5.3.4 Plăţi do esti e î pa het
Acest Serviciu ofera utilizatorului de Internet Banking posibilitatea de efectua plati catre
beneficiari in pachet.
 “ele taţi di
e iu optiu ea Ordi de plată î pa het .
 “ele taţi grupa de e efi iari pe tru plată şi apăsaţi Caută.

 “etaţi detaliile de plata pe tru e efi iari

o
o

Toţi e efe iarii e fa parte di grupul sele tat or fi afisaţi
Bifati sau de ifati e efe iarii di listă
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o “u a spe ifi ă e efi iarului poate fi odifi ată
Nota: U grup de Be efi iari se defi eşte folosi d optiu ea e iului Defi ire Grup
Be efi iari .
 I trodu eţi detaliile plaţii
o Modificati Nu arul Do u e tului , daca este necesar
o “ele taţi Co tul platitor
o Introduceti Codul Sub Companie(optional)
o “etaţi Data de plată, da ă e e esar
o Introduceţi detaliile platii
o Selectati tipul platii
Nota: Utilizati butonul Resetare pentru a reveni la valorile initiale pentru Numar Document si
Suma. In cazul Sumei, la actiunea Resetare se vor anula atit taxele care au fost aplicate, cit si
comentariile din cimpul Destinatia Platii.
 Apăsaţi “al ează pe tru a sal a i for aţia (pe viitor se va putea reveni la ea)
 Apăsaţi Transmite pentru a confirma si expedia datele
 “ele taţi opţiu ea “al are a şa lo pe tru a sal a for a î alitate de şablon
o I trodu eţi umele şablonului
o “pe ifi aţi da ă şablonul dat va fi de uz personal sau va putea fi folosit de
ătre toţi utilizatorii o pa iei.

Nota: Ordi ul de plată î pa het se poate folosi u ai pe tru plăţi do esti e

5.3.5 Plăţi I ter atio ale
Acest Serviciu ofera utilizatorului Corporativ posibilitatea de a effectual plati la benificiarii
internationali.
 “ele taţi di
e iu optiu ea Ordi de plată - VS şi spe ifi aţi î
Căutare Beneficiar sau Import din fișier
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o Pe tru a fa e o plată pri i port di fişier
 Selectaţi Import din fişier

 Navigaţi şi spe ifi aţi fişierul are o ţine detaliile facturii. Pentru referinţă
consultaţi I portul i stru ţiu ilor de plata di fişier.
 Apăsaţi uto ul Tra s ite
 “iste ul a alida for atul şi o ţi utul fişierului şi a i for a utilizatorul î azul
î are apare re-o eroare.
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 Selectati instructiunile care intentionati sa le transmiteti spre autorizare si apasati butonul
Transmite.
Daca intentionati sa vizualizati detaliile instructiunii inainte de a le trimite spre autorizare,
apasati pe linkul cu numarul instructiunii vizate. Detaliile instructiunii vi se vor face disponibile.
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 Pe tru a efe tua o plată ătre u e efi iar defi it de o pa
Selectaţi optiu ea Cautare Beneficiar si apasati uto ul Tra
o Apasati Nou pe tru a rea u e ifi iar i ter atio
o Introduceţi u ele e efi iarului se poate spe ifi
u ărul o tului e efi iarului. Apăsaţi uto ul
consultaţi Beneficiari pentru plati internationale

IN YOUR ZONE
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 Selectaţi e efi iarul dorit şi apăsaţi Ur ătorul
 Introduceţi detaliile plăţii

Editati Nu arul Do u e tului , dupa caz
“ele taţi Co tul platitor
“etati Data de plată, da a e e esar
“ele taţi Valuta şi i trodu eti “u a tra za ţiei
I trodu eţi detalii de plată
“ele taţi de i e a fi a hitată ta a o isio ul de tra sfer: Tipul o isio ului
si contul de comision
 Apăsaţi “al ează pentru a salva informaţia (pe viitor se va putea reveni la ea)
 Apăsaţi Tra s ite pe tru a tra s ite i stru ţiu ea spre autorizare
 “ele tati „Nu e şa lo pe tru a sal a i stru tiu ea i alitate de sa lo i trodu eti
in mod obligatoriu un nume si selectati una din optiunile Propriu sau Companie)
Nota: Aceasta instructiune este disponibila pentru autorizatie.
o
o
o
o
o
o

5.3.6 Me ţi erea plaţilor

A est ser i iu e u eră toate dispoziţiile de plată are au fost reate de utilizatorul logat şi
au statutul de "Salvat", "Aşteapta autorizare" şi "Deautorizat". De asemenea aici sunt listate
i stru ţiu ile are au fost reate de alţi utilizatori ai o pa iei, da a utilizator logat are
per isiu ea de a edea a este i stru ţiu i. Dar i
od i pli it se or afisa i stru tiu ile are
au fost setate de utilizatorul logat.
Pe tru e ţi erea plăţilor proprii:
 “ele taţi di
e iu opţiu ea I stru ţiu i sal ate
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Vă su t puse la dispoziţie toate i stru ţiu ile are au fost setate de d s. si are au statutul
Salvat, Astepta autorizare 1 sau Deautorizat.

 Pentru a edita o i stru ţiu e de plată, apăsaţi pe li kul u tipul i stru ţiu ii di
coloana Tip)
 “pe ifi aţi detaliile plaţii. Pagi a afişata a arată î fu ţie de tipul de plată efe tuat.
De e e plu, pe tru tipul „Ordi de plata MDL e ra ul va arata similar celui de mai
jos

 Introduceti modificarile necesare
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 Bifaţi „Nu e şa lo da ă o sideraţi ă ulterior eţi folosi detalii de plată si ilare. Î
o ti uare spe ifi aţi î
od o ligatoriu Nu e Şa lo şi sele taţi odul de utilizare a
şablonului - pentru uz propriu sau la nivel de companie.
 Apăsaţi “al ează pe tru a sal a i for aţia pe iitor se a putea re e i la ea
 Apăsaţi Tra s ite pe tru a o fir a si e pedia datele
 Apăsaţi Î apoi pe tru a re e i la lista de i stru ţiu i
Pentru vizualizarea detaliilor/tiparul i stru țiu ii, la e esitate pe tru prze tarea a esteia
autorizatorului î ai te de se are, este pusă la dispoziție fu țio alitatea Vizualizare/Tipar.
 “ele tați i stru țiu ea izată
 Apăsați uto ul Vizualizare/Tipar

 Î e ra ul u detaliile i stru țiu ii apăsați uto ul Tipareste.
 In fereastra de dialog apasati butonul Open pentru a deschide fisierul cu detaliile
instructiunii sau apasati butonul Save pentru a salva fisierul generat pe statia dvs. de
lucru si a-l utiliza ulterior.
I lista u i stru ţiu i, pe tru a şterge ai ulte i stru ţiu i odată, sele taţi i stru ţiu ile
izate şi apasaţi uto ul Şterge, iar î fereastra de dialog o fir aţi i te ţia de î lăturare a
i stru ţiu ilor sele tate.
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Pe tru

e ţi erea plăţilor defi ite de alţi utilizatori ai o pa iei:
 “ele taţi di
e iu opţiu ea I stru ţiu i sal ate
 “ele taţi di drop do I stru ţiu i opţiu ea „Toate

Vă su t puse la dispoziţie toate i stru ţiu ile are au fost setate de alti tuilizatori ai
companiei si care au statutul Salvat, Asteapta autorizare 1,2 sau Deautorizat.
 Pe tru a izualiza detaliile u ei i stru ţiu i apăsaţi li kul di oloa a u Tipul a esteia.
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 Pe tru a şterge u a sau ai ulte i stru ţiu i, sele taţi – le pe a elea are i te ţio aţi
sa le ştergeţi, iar i fereastra de dialog apăsaţi uto ul Da pe tru a o fir a a eastă
a ţiu e.
Nota: Opţiu ea „Toate este dispo i ilă doar î azul î are utilizatorului d s. i-a fost alocat
pri ilegiul de izualizare a i stru ţiu ilor reate de alţi utilizatori.

5.3.7 Şabloane

A est ser i iu per ite e e utarea plăţilor folosi d şa loa e pre-definite de catre utilizator la
nivel personal sau la nivel de companie. Şabloanele definite la nivel de companie vor fi vizibile
doar da ă utilizatorul are per isiu i de a le vizualiza.
 “ele taţi di
e iu opţiu ea Şa loa e
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 “ele taţi u şa lo si apasati uto ul Şterge pentru a-l şterge
 “ele taţi u şablon si apasati butonul Efectuare Plata pe tru a efe tua o plată folosi d
şa lo ul sele tat.
 Î fu ţie de şa lo ul sele tat se a des hide pagi a u detaliie de plată
 “ele taţi sau desele taţi e efe iarii e esari şi apăsaţi uto ul Ur atorul. A est pas
este e esar u ai da ă s-a sele tat u şa lo de plăţi la pa het.
 Efectuaţi odifi ările e esare
 Apăsaţi “al ează pentru a salva informaţia (pe viitor se va putea reveni la ea)
 Apăsaţi Tra s ite pe tru a o fir a şi e pedia datele

5.3.8 Starea/Istoria Tranzactiilor
A est ser i iu per ite izualizarea istoriei şi detaliilor i stru ţiuilor de plată reate sau
prelu rate de ătre utilizator.
 “ele taţi di
e iu opţiu ea “tarea/Istoria Tra za tiilor

 “ele taţi Tipul de i stru ţiu i si “tatutul I stru ţiu ilor
 Utilizatorul poate deasemenea vizualiza toate instructiuni prin selectarea optiunii
Toate din Tip Instructiune
 Utilizatorul poate deasemenea vizualiza toate instructiuni cu orice statut prin
sele tarea optiu ii Toate i Statutul Instructiunelor
 Utilizatorul poate optional filtra instructiuni dupa data
 Apăsaţi uto ul Caută
 Lista de i stru ţiu i are orespu d riteriilor de ăutare este afişată
 Utilizatorul poate crea o oua i stru tiu e de plata ori de a sal a i stru ţiu e î
alitate de şa lo din transferuri existente
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 “ele taţi dispoziţia de plată şi apăsaţi uto ul Vizualizează pe tru a vizualiza detaliile
Detaliile diferă de la u tip de do u e t la altul, î depe de ţă de do u e tul sele tat.

 La apăsarea uto ului Tipăreşte, se ge erează do u e tul u detaliile plăţii pe tru
tipar şi se pu e la dispoziţia d s. pe tru des ăr are.
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 Î fereastra de dialog apăsaţi uto ul Ope pe tru a des hide a est do u e t spre
vizualizare
 Î fereastra de dialog apăsaţi uto ul “a e pe tru a sla a a est do u e t pe staţia
d s. de lu ru, î tr-o lo aţie pe are o eţi i di a i fereastra “a e As. După a eea
ergeţi î a ea lo aţie şi des hideţi fişerul pe tru izualizare, tipar et .
 Î fereastra de dialog apăsaţi uto ul Ca el pe tru a a ula operaţiu ea de
des ăr are.
 Ferestrele de vizualizare a instructiunilor vor varia in functie de tipuri de instructiuni
dupa cum se arata mai jos

IN YOUR ZONE

54

MAIB BankFlex
Internet Banking Corporativ

IN YOUR ZONE

55

MAIB BankFlex
Internet Banking Corporativ

5.4 Proiectul Salarial
A eastă fu ţio alitate per ite lie ţilor orporati i să îşi defi eas ă lista de a gajaţi, să
si ro izeze a eastă listă u ea are se află la Ba ă sau o filială a a esteia, si să efe tueze plăţi
salariale a gajaţilor săi. La e esitate, lista de a gajaţi poate fi grupată pe departa e te (sub liste).
Da a a fost efe tuată o soli itare de o ţi ere a listei de a gajaţi de la Ba ă/filială şi a easta
a fost fă ută dispo i ilă, atu i la o e tarea la I ter et Ba ki g a apărea u
esaj i for ati la
su ie t, atît ti p ît a easta ră î e dispo i ilă.

5.4.1 Definire Angajat
Acest serviciu permite utilizatorului de a seta un nou angajat pentru modulul de salarizare.
 Di
e iul Proie t “alarial sele taţi opţiu ea Defi ire Angajat
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I trodu eţi detaliile a gajatului – Prenume, Nume, Cod Personal (conform buletin de
ide titate , Nu ăr de ide tifi are seria si u ărul uleti ului de ide titate şi
contul(urile) asociate acestuia, conturi pe care se va efectua transferul salarial.
Pe lâ gă Pre u e şi Nu e, i trodu eţi î
od o ligatoriu Cod Perso al sau Nu ăr de
identificare.
Tipul o tului a deter i a are o turi ale a gajatului or fi i luse î plata salarială.

 Apăsaţi uto ul Tra s ite.
A gajatul este reat şi a putea fi izualizat di Lista Master a a gajaţilor.

5.4.2 Me ţi ere Listă a gajaţi

Cu ajutorul a estui ser i iu a eți posi ilitatea sa e ți eți lista î treaga de a gajați ai
o pa iei D s. alias Lista Master sau lista de a gajați are aparți u ui departa e t sau
subdiviziune a Companiei Dvs. (alias Sub Lista).
La e esitate, a eți posi ilitatea sa des ăr ați a este liste pe tru o a aliza sau utilizare
ulterioara. Î tru ât Ba a de ase e ea deți e o lista de a gajați a Co pa iei D s., se re o a da a
î ai te de a î epe lu rul u a este liste sa o si ro izați u ea are Ba a o deţi e.
Lista de a gajați deți uta de Ba a de ase e ea poate fi izualizata/des ăr ata dire t di siste .

5.4.2.1 Si ro izarea listei de a gajaţi

Procedura de sincronizare va permite ca la rearea u ei i stru țiu i de plata sa folosiți date
a tualizate ale a gajaților.
 Apăsați su ite Me ți ere Lista de a gajați di
e iul Proie t “alarial.
 Apăsați uto ul “i ro izare de pe e ra . A esta este a ti da ă este dispo i ilă lista de
a gajaţi de la Ba ă. Î az ă e ra ul afişează „Ni i u fişier pe tru “tatut, atu i soli itaţi
Lista de a gajaţi de la Ba ă/Filială
Data si Ora ulti ei si ro izări a fi afișata pe e ra pe tru o referi ța ulterioara.
Note:
o I az a u ați soli itat lista de a gajați de la Ba ă/filială, pri a si ro izare a
rezulta i adăugarea tuturor î registrărilor dispo i ile la Ba a i Lista Master de
a gajați.
o Daca un angajat este disponibil in lista de la Banca, dar nu se afla si in Lista Master a
d s., atu i a esta a fi adăugat pe tru utilizarea de ai departe.
o Da a u a gajat a fost șters di Lista Master, dar ra î e preze t i lista pri ita de la
Ba a atu i a est a gajat a fi adăugat di ou la Lista Master a D s.
o Daca un angajat nu este in lista de la Banca, dar este in Lista Master, atunci acesta va
fi șters di Lista Master a d s.

5.4.2.2 Gestiu ea a gajaţilor
 Apăsați su ite
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 “ele tați opțiu ea Master di se țiu ea Me ți ere Lista a gajați.
 Apăsați uto ul Vizualizare/Editare Lista Master.
Notă: Pe tru a des ăr a fișierul u a gajații aparţi â d Listei Master, apăsaţi uto ul
Des ar ă Master List.

 Apasati pe uto ul “terge pe tru a sterge o ti utul.
 Apasati pe uto ul Anuleaza pe tru a a ula operatiu ea Me ti erea Lista A gajati si a
naviga pe Pagina de acasa(pagina de start).
 I trodu eţi riteriile de ăutare a a gajaţilor: Pre u e, Nu e sau Cod Perso al se a eptă
şi riterii parţiale de ăutare .

IN YOUR ZONE
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 Pentru Editarea unui angajat
o “ele taţi a gajatul ăruia i te ţio aţi să îi odifi aţi detaliile
o Apăsaţi uto ul Editează
o Î e ra ul u detaliile a gajatului efe tuaţi odifi ările e esare şi apăsaţi uto ul
Transmite.
 Pe tru Ştergerea u ui a gajat
o “ele taţi a gajatul are i te ţio aţi să îl ştergeţi
o Apăsaţi uto ul Şterge
o Î fereastra de o fir are a a ţiu ii apăsaţi uto ul Da.
 Pe tru Adăugarea u ui a gajat ou.
o Apăsaţi uto ul Nou
o I trodu eţi detaliile a gajatului şi o tul urile a ar al a estuia
o Apăsaţi uto ul Tra s ite

5.4.2.3 Me ţi ere Su listă de a gajaţi

A easta fa ilitate a per ite sa aso iaţi a gajaţii u ui departa e t sau altul, o for
orga izaţio ale spe ifi e o pa iei d s.
Î tr-u a u it o e t de ti p u a gajat poate aparți e u ei singure sub liste.

stru turii

 Apăsați su ite Me ți ere Lista A gajați di
e iul Proie t “alarial.
 “ele taţi opţiu ea “u Listă di se țiu ea Me ți ere Lista a gajați.
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 Pe tru a Adăuga o su listă ouă
o Apăsaţi uto ul Creează “u listă
o I trodu eţi Nu ele “u listei
o Introdu eţi riteriile de ăutare a a gajaţilor: Nu e, Pre u e sau Cod Perso al
riterii parţiale
o Apăsaţi uto ul Caută
“u t retur aţi toţi a gajaţii are satisfa riteriilor de ăutare şi are u su t alo aţi
i i u ei su liste î ă.
Notă: pe tru a izualiza î treaga listă de a gajaţi Lista Master apăsaţi uto ul Toţi
A gajaţii.
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o

o
o
 Pe
o

o
o

“ele taţi a gajaţii are i te ţio aţi să îi alo aţi su listei şi folosi d utoa ele de
deplasare
deplasaţi ite ii e esari î lista u a gajaţi sele taţi
pentru asignare.
Apăsaţi uto ul Tra s ite.
Î fereastra de i for are apăsaţi uto ul Ok.
tru a Edita o su listă
I trodu eţi u ele su listei are i te țio ați să o odifi aţi şi apăsaţi uto ul Caută.

Din rezultatele returnate sele taţi su lista izată
Pentru a modifica numele sublistei
 Apăsaţi uto ul ‘ede u este
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o

 I trodu eţi u ele ou al su listei şi apăsaţi uto ul Tra s ite.
Pe tru a odifi a lista de a gajaţi alo aţi a estei liste
 Apăsaţi uto ul Vizualizare/Editare
 Efe tuaţi a ţiu i de ăutare a a gajaţilor sau apăsaţi uto ul
Asig ează/Dezasig ează pe tru a aju ge i ediat la lista de a gajaţi aso iaţi
u a eastă su listă.
 Deplasaţi a gajaţii di tr-o listă î alta folosi d utoa ele
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Apasati uto ul A ulare pe tru a reveni la Pagina de Start
 Pe tru a şterge o su listă
o Apăsaţi uto ul Şterge
o Î fereastra de dialog apăsaţi uto ul Da pe tru a o fir a i te ţia de ştergere a
sublistei.
La ştergerea su listei se şterge doar legătura di tre a gajaţi şi a easta.


5.4.3 Plata salarială
Instructiuni de salarizare pot fi create fie după ategorie fie dupa u ăr o t.
Nota: Utililizatorul trebuie sa se asigure de suficienta fondurilor in cont salarial pentru efectuarea
platii salariale. Pentru suplinirea contul salarial e nevoie de efectuarea a urmatorilor pasi:
1. Sa seteze Cont de Salariu ca un benificiar, prin accesarea meniului Catalog-> Setare
benificiar – Do esti .
2. Executati Ordin de plata MDL la beneficiar setat, prin accesarea meniului Intocmirea
documentelor -> ordin de Plata - MDL .
 Apăsați su ite

Plata “alarială di

e iul Proie t “alarial.

 “ele taţi opţiu ea potri ită de ge erare a i stru ţiu ii
o Di lista de a gajaţi
 “ele taţi opţiu ea „Di lista de a gajaţi şi apăsaţi uto ul Tra s ite
 “ele taţi lista potri ită de a gajaţi: Lista Master are i lude toţi a gajaţii,
atât asig aţi ât şi ei easig aţi reu ei su liste , Lista u a gajaţi asig aţi
are o ţi e toţi a gajaţii are au fost asig aţi reu ei su liste , “u listele
are au fost reate pî ă a u .
 “ele taţi odalitatea de filtrare a a gajaţilor – după ategorie sau u ăr
cont
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I trodu eţi detaliile de plată
 “ele taţi a gajaţii di listă ărora li se a fa e tra sferul salarial, i di â d şi
suma pentru transfer
 Apăsaţi uto ul ‘e al ul pe tru a al ula su a totală are a tre ui
tra sferată de pe o tul o pa iei d s. pe tru salariile a gajaţilor.
 Apăsaţi uto ul Tra s ite
Notă: Apăsaţi uto ul “al ează pe tru a sal a i stru ţiu ea şi a
reveni la ea ulterior
Notă: “ele taţi „Nu e şa lo pe tru a sal a a easta i stru ţiu e î
alitate de şa lo . Pe tru a easta a tre ui să i trodu eţi u ele
şa lo ului şi să spe ifi aţi da ă şablonul dat va fi de uz personal sau
a putea fi folosit de ătre toţi utilizatorii o pa iei
Nota: Aceasta instructiune este disponibila pentru autorizatie.
o
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Di i stru ţiu e
 “ele taţi opţiu ea „Di i stru ţiu e şi apăsaţi uto ul Tra s ite
 I trodu eţi riteriile de ăutare a i stru ţiu ii, î depe de ţă de datele de
are dispu eţi
Notă: u i trodu eţi i i u riteriu da ă doriţi să o ţi eţi î treaga
listă de i stru ţiu i di are să puteţi ge era altele oi.
 Apăsaţi uto ul Tra s ite
Notă: Da ă u s-a setat statutul i stru țiu ii, atu i siste ul a
retur a toate i stru ţiu ile u statut Î pro es, Pro esate sau
Respinse.
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i.
ii.
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Pentru a descarca fisierul pentru utilizarea ulterioara apasarea uto ului Des ar a .
Pentru a vizualiza fisierul, selectati ori e fisier si apasati uto ul Vizualizeaza .
Urmatoarea fereastra va fi afisata:
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“ele taţi i stru ţiu ea are i te ţio aţi să o folosiţi la rearea alteia oi.

Apăsaţi uto ul „Creare Do u e t
“etaţi detaliile i stru ţiu ii de plată si ilar reării i stru ţiu ii de plată di tr-o listă de
a gajaţi .Apăsaţi uto ul Transmite.
Notă: Apăsaţi uto ul “al ează pe tru a sal a i stru ţiu ea şi a re e i la ea ulterior
Notă: “ele taţi „Nu e şa lo pe tru a sal a a easta i stru ţiu e î alitate de şa lo . Pe tru
a easta a tre ui să i trodu eţi u ele şa lo ului şi să spe ifi aţi da ă şablonul dat va fi de
uz perso al sau a putea fi folosit de ătre toţi utilizatorii o pa ie. Aceasta instructiune este
disponibila pentru autorizatie.
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o

Di fişierul u i stru ţiu i
 “ele taţi opţiu ea „Di fişierul u i stru ţiu i şi apăsaţi utonul Transmite




Apăsaţi uto ul Bro se şi sele taţi fişierul are a fost pregătit pe tru importul
de i stru ţiu i salariale, fişier are orespu de or elor dis utate şi agreate
Apăsaţi uto ul Tra s ite.

Siste ul a alida fişierul şi, da ă a esta orespu de or elor agreate, atu i o i stru ţiu e
ouă este reată u detaliile i di ate î fişier, pe are utilizator are posi ilitatea să le odifi e la
necesitate – a gajaţii ărora li se a fa e tra sferul de salariu, su ele spre plată et .
 Selectati sau deselectati pentru a include sau exclude un angajat caruia urmeaza
a i se transfera salariul.
 Introduceti detaliile platii care vor fi afisate ulterior in istoria tranzactiei a
 Apăsaţi “al ează pe tru a sal a i for aţia pe iitor se a putea re e i la ea
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“ele taţi „Nu e şa lo
şi


pe tru a sal a a easta i stru ţiu e î

alitate de şa lo

I trodu eţi u ele şa lo ului



“pe ifi aţi da ă şa lo ul dat a fi de uz perso al sau a putea fi
folosit de ătre toţi utilizatorii companiei.
 Cli k “u it to pro eed for o fir atio of the i stru tio .
 Apasati Transmite
Nota: Aceasta instructiune este disponibila pentru autorizatie.
o

Di şa lo ul i stru ţiu ii
 “ele taţi opţiu ea „Di şa lo ul i stru ţiu ii şi apăsaţi utonul Transmite
 Î pagi a de ăutare i trodu eţi riteriile de ăutare a şa loa elor u
i stru ţiu i salariale sal ate pî ă a u – Nu e Şa lo , Tip I stru ţiu e,
Co t “ursa o tul de de it şi apăsaţi uto ul Tra s ite.



Din lista de rezultate returnate sele taţi şa lo ul pe are i te ţio aţi să îl
utilizaţi şi apăsaţi uto ul Efe tuare Plată.



Selectati sau deselectati pentru a include sau exclude un angajat
caruia urmeaza a i se transfera salariul.
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Apăsaţi uto ul “al ează pe tru a sal a i stru ţiu ea şi a re e i la ea
ulterior
 Bifaţi „Nu e şa lo da ă o sideraţi ă ulterior eţi folosi detalii de plată
si ilare. Î o ti uare spe ifi aţi î
od o ligatoriu Nu e Şa lo şi
sele taţi odul de utilizare a şa lo ului - pentru uz propriu sau la nivel de
companie.
 Apăsaţi uto ul Tra s ite.
Nota: I stru țiu ea salarială este tri isă spre autorizare a u .


5.4.4 Soli itare listă de a gajaţi

A est ser i iu per ite o ţi erea listei de a gajaţi de la Ba ă sau o filială a a esteia.
 Apăsați su ite “oli itare Lista A gajați di
e iul Proie t “alarial.
 “ele tați sursa de u de reţi să o ţi eţi a eastă listă
o Banca
o O filială a Bă ii
 I trodu eţi odul filialei şi apăsaţi uto ul Caută
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Din lista de rezultate retur ate sele taţi filiala e esară apăsî d pe li kul
Cod Filială sau De u ire Filială

 Apăsați uto ul Tra s ite.
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Lista soli itata poate fi izualizata/des ăr ata

ergâ d la e ra ul Me ți ere Lista de a gajați.

5.4.5 Vizualizare Log-uri
Acest serviciu per ite izualizarea fișierelor u rezultatul pro esării i stru ţiu ilor salariale.
 Apăsați su ite Vizualizare Log-uri din meniul Proiect Salarial.
 I di aţi riteriul de ăutare pe tru fişier sau apăsaţi uto ul Caută fără a i di a reu
criteriu – î a est az toate fişierele u log-uri vor fi returnate.
Nota: De u irea fişierului u log-uri se î s rie i o parti e tul „Mesaj de la a a
pe tru i stru țiu ea salariala respe ti ă, astfel ă a esta poate fi folosit î alitate de
criteriu.
Fișierul de proto ol a o ți e u
esaj de răspu s i difere t da a s-a generat eroare la
pro esarea i stru țiu ii sau u, astfel ă a e ista u fişier pe tru fie are i stru ţiu e
salariala a clientului.

 Apasati Des ar a pe tru a des ar a fisierul.
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 Apasati butonul I hide pentru a reveni la Pagina de Start

5.4.6 Ra

ursarea î pru utului

A eastă fa ilitate per ite utilizatorului să o ţi ă fişierul u detaliile despre su ele a gajaților
a o atului, e reprezi tă datoriile la reditele a gajaților pe tru perioada ure tă.
Da ă este dispo i il u ase e ea fişier, atu i a esta a putea fi folosit la rearea de i stru ţiu i
salariale. De ase e ea fişierul poate fi des ăr at, pe tru utilizare î afara siste ului Ba kFle .
 Apăsați su ite ‘a ursarea Î pru utului di
e iul Proiect Salarial.

Da ă fişierul u este dispo i il, atu i este afişat esajul „Fişierul u este dispo i il . Altfel a fi
afişat esajul despre dispo i ilitatea fişierului şi utoa ele pe tru a ţiu ile „Des ar ă şi „Crează
I stru ţiu e Nouă .
 Pentru a descarca fisierul care va fi utilizat ulterior, apasti pe butonul Des ar a
 Apasati uto ul Creaza I stru tiu e pe tru a rea o i stru tiu e di fisier. Va fi afisat
ecranul pentru crearea instructiunii salariale dupa numar cont/categorie de cont.
 Selectati sau deselectati pentru a include sau exclude angajat caruia urmeaza a i se transfera
salariul.
 Introduceti detaliile platii pentru pentru vizualizarea ulterioara in Istoria TranzactieiApasati
“al eaza da a doriti sa sal ati i stru tiu ea pe tru revenirea la ea in viitor si iesiti.
 “ele taţi „Nu e şa lo pe tru a sal a a easta i stru ţiu e î alitate de şa lo şi
 I trodu eţi u ele şa lo ului
 “pe ifi aţi da ă şa lo ul dat a fi de uz perso al sau a putea fi folosit de ătre toţi
utilizatorii companiei.
 Apasati Transmite pentru a procesa instructiunea
 Apasati A uleaza pe tru a re e i la Pagi a de Start
 Apasati I apoi pe tru a re e i la pagi a a terioara
Nota: Aceasta instructiune este disponibila pentru autorizatie.
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5.5 Serviciul de autorizare
A eastă fu ţio alitate per ite utilizatorului autorizarea i stru tiu ilor de plată î
o for itate u pri ilegiile deţi ute. I a est s op folosiţi utilizatorii are fa parte di grupul
cu roluri de autorizare.

5.5.1 Autorizarea plaţilor
Avind privilegii de autorizator, cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitatea sa
autorizati/deautorizati sau sa anulati una sau mai multe instructiuni care v-au fost trimise spre
autorizare.
Instructiunile sunt autorizate cu ajutorul semnaturii digitale, astfel ca inainte de a actiona asigurativa ca aveti semnatura digitala incarcata in sistem.
Daca sunt instructiuni care asteapta sa fie autorizate de dvs., sistemul va va notifica printr-un
text rosu care clipeste pe fundal rosu in partea dreapta jos a ecranului.
Lista pe tru autorizare afişează i stru ţiu ile are u statut „Aşteaptă autorizare < > şi de i
aşteaptă apro area utilizatorului. Valoarea < > reprezi tă i elul de autorizare e esar de apli at.
Co sultaţi diagra a di se ţiu ea Ci lul de iaţă al instrucţiunii de plată.
Autorizati instructiunea daca aprobati detaliile acesteia. Instructiunea va ajunge la alte
persoane spre autorizare, daca aceasta este necesar conform regulilor de autorizare. Dar daca
sunteti autorizatorul final, atunci dupa aporbarea instructiunii de catre dvs. aceasta va fi transmisa
spre procesare catre Banca.
Instructiunea de asemenea poate fi deautorizata daca nu aprobati detaliile acesteia si vreti
sa solicitati creatorului de instructiune sa efectueze careva ajustari.
Sistemul va permite anularea ultimei actiuni de autorizare/deautorizare aplicate unei
instructiuni, daca asupra acesteia intre timp nu au fost aplicate altele, de catre alti utilizatori, sau
daca aceasta nu a fost autorizata de autorizatorul final. In cazul ultimei autorizari anularea actiunii
nu este permisa, intrucit instructiunea este deja transmisa spre procesare. Insa daca ultimul
autorizator deautorizeaza instructiunea si creatorul acesteia nu aplica vreo actiune, atunci ultimul
autorizator are posibilitatea sa reverseze actiunea de deautorizare, adica poate autoriza
instructiunea.
Actiunea de stergere nu este permisa pentru instructiunile care asteapta autorizare de nivelul 2.
E ra ul dispu e de u drop do
u opţiu i: Ne esita a ţiu e şi A ţio ate de i e. Pe tru
cea de-a opţiu e u este e esar reu pri ilegiu adiţio al, astfel ă toţi utilizatorii are au dreptul
de autorizatori or a ea posi ilitatea sa re erseze ulti a a ţiu e efe tuată. Î
od i pli it e ra ul
a afişa i stru ţiu ile are e esită a ţiu e, pe î d ele asupra ărora utilizatorul a apli at a terior
o a ţiu e or fi afişate la sele tarea opţiu ii di drop do „A ţio ate de i e .
Pe tru i stru ţiu ile are e esită apli area u ei a ţiu i opţiu ea Ne esită A ţiu e :
 “ele taţi opţiu ea Lista pe tru autorizare di
e iul I stru tiu i - autorizare .
“e afişează i stru ţiu ile are e esită a ţiu e di partea autorizatorului.
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 Pe tru a izualiza detaliile i stru ţiu ii, apăsaţi li kul Id I stru ţiu e. Ecranul cu detalii
ariază de la o i stru ţiu e la alta, î depe de ţă de tipul i stru ţiu ii sele tate.
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 Pe tru autorizare, di lista de i stru ţiu i sele taţi u a sau ai ulte i stru ţiu i şi
apăsați uto ul Autorizează.
Î partea de jos a pagi ii este afişată aloarea totală a i stru ţiu ilor sele tate, î MDL, la
rata de schimb la zi a BNM.
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 In cimpul Fisier i di ati alea atre ertifi atul digital şi apoi indicati parola şi apăsaţi
butonul Transmite.
 Pentru a revoca autorizarea docu e tului, sele tati i stru tiu ea izata şi apasati
uto ul A uleaza autorizarea . I trodu eti detaliile de deautorizare si oti ul, dupa
care apasati butonul Transmite. Numai instructiunilor care sunt in proces de autorizare
le poate fi revocata autorizarea.
 Pe tru a şterge u a sau ai ulte i stru ţiu i, sele taţi i stru ţiu ea izată şi apăsaţi
uto ul Şterge, după are î fereastra de dialog apăsaţi uto ul Da pe tru a o fir a
a ţiu ea.
Pe tru i stru ţiu ile asupra ărora a fost re e t apli ată o a ţiu e:
 “ele taţi opţiu ea Lista pe tru autorizare di
e iul I stru tiu i - autorizare .
 “ele taţi opţiu ea I stru ţiu i a ţio ate de i e.
“e afişează i stru ţiu ile asupra ărora autorizatorul a apli at re e t o a ţiu e şi u au
fost a ţio ate de alţi utilizatori.
 Pe tru izualizarea detaliilor i stru ţiu ii apăsaţi li kul u Id-ul i stru ţiu ii. Î
depe de ţă de tipul i stru ţiu ii sele tate se or afişa detaliile orespu zătoare.
 Pe tru Autorizare sele taţi u a sau ai ulte i stru ţiu i u statut Deautorizat şi
apăsaţi uto ul Autorizează. The total worth for the selected instructions will be
displayed to the user. The total worth is displayed in MDL only by considering the
National Bank of Moldova rates. Toate instructiunile pot fi selectate prin apasarea
checkbox in antetul tabelului. Suma totala a instructiunelor selectate va fi afisata
utilizatorului doar in valuta MDL la cursul Bancii Nationale al RM. I trodu eţi alea
ătre ertifi atul digital şi parola a estuia, după are apăsaţi uto ul Transmite.
 Pe tru Deautorizare sele taţi u a sau ai ulte i stru ţiu i u statut „Î aşteptare
autorizare /
şi apăsaţi uto ul A ulează autorizarea. I trodu eţi alea ătre
ertifi atul digital şi parola a estuia. I trodu eţi oti ul deautorizării. Apăsaţi uto ul
Tra s ite. Moti ul i di at a fi atri uit tuturor i stru ţiu ilor are au fost sele tate.
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 Pe tru ştergere, sele taţi u a sau ai ulte i stru ţiu i şi apăsaţi uto ul Şterge. Î
fereastra de dialog apăsaţi uto ul Da pe tru a o fir a a ţiu ea.
Da ă utilizatorul are driverele instalate pentru dispozitivele securizate etoken/CryptoCard
atunci pentru autorizare or fi afișate opțiu i: File si etoken/CryptoCard.

Tre uie să fie finalizate etapele pentru setarea şi configura dispozitivului de securitate î
o for itate u do u e taţia pri i d odul de utilizare a eToke / Cr ptoCard.
-

Î IE, a eastă opţiu e este izi ilă atu i â d soft are-ul e esar a fost i stalat. Î
Firefo , a eastă opţiu e poate fi utilizată atu i â d o figuraţia dispozitivului securizat
a fost fi alizată.

-

La sele tarea a estei opţiu i atu i â d dispoziti ul se urizat este i trodus î siste , ă
a fi fur izata lista u se ături digitale dispo i ile pe dispoziti şi a tre ui sa fur izati
parola. Parola nu va fi ceruta da ă a easta a fost fur izata a terior î a eeasi fereastra a
browser-ului şi a est o porta e t este u lu ru spe ifi al ro ser-ului.

-

FireFo soli ită fur izarea parolei de două ori u a î ai te de sele tarea se
digitale şi alta după sele tare , î ti p e IE ere doar o si gură dată.

ăturii

Pentru mai multe detalii, va rugam sa faceti referinta la documentatia cu privire la utilizarea
dispoziti ului se urizat. De ase e ea, a easta i for atie poate fi des ar ată di
e iul
apli ației Mis ella eous - Download eToken Reader.
Nota: Da ă u utilizator, u drepturi de autorizare, este aute tifi at pe site şi î a est ti p
soseşte o dispoziţie de plată pe tru a fi autorizată sau e istă i stru ţiu i î urs de
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autorizare, eticheta-buton
va fi afişată. Utilizatorul poate apăsa a est
uto pe tru a aju ge dire t pe pagi a de autorizare a i stru tiu ilor de plată.
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5.6 Defi ire şi

e ţi ere e efi iari

A easta fu ţio alitate per ite utilizatorilor, persoa e juridi e, defi irea
domestici (interni) sau i ter aţio ali.

e efi iarilor

5.6.1 Beneficiari interni
 Di
e iul No e latoare sele taţi opţiu ea Defi ire e efi iari - i ter i
 Existent screenshot to update with the screenshot like inEng user Guide pg.105

Pentru Benificiar Ordinar, specificati detalii ca:
o Introdu eti Numarul Co tului
o Introduceti "Codul Bancii". Functia de ăutare poate fi utilizata prin apasarea
pe butonul "^". Cu toate acestea, cautarea fu tio eaza î azul î are i i
ara tere ale odului ă ii au fost specificate. “ele taţi o a ă din lista
fur izată şi odul ă ii atit cit si u ele ă ii vor fi autopopulate.
o Apasati pe uto ul “terge pe tru a sterge odul a ii si de u irea a ii
in cazul unei greseli.
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o
o
o
o
o
o

Specificati Cod Fis al
Bifati optiunea Rezident in dependent de statutul de resident al beneficiarului
I trodu eti Nu ele Be ifi iarului
Introduceti suma trazactiei
I trodu eti Adresa Be ifi iarului
Apasti Transmite pe tru a rea e ifi iar

 Pentru Benificiar Trezorarie, specificati detalii dupa cum urmeaza:

o

I trodu eti "Nu ărul de o t". Fu tia de ăutare poate fi utilizata pri apasarea pe
uto ul "^". Cu toate a estea, autarea fu tio eaza î azul î are i i
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ara tere ale Co tului de Trezorarie au fost spe ifi ate. Da ă e istă ai ulte o turi
cu cele 3 caractere specificate atunci utilizatorul va fi afisat o fereastra culista de
conturi ce se incep cu caractere specificate/introduse. “ele taţi u o t di lista
fur izată.

o

o
o

o
o
o

o

o

o

La sele tarea Nu ărului de Co t i purile Codul Bă ii, Nu ele Bă ii și Codul Fis al
vor fi automat populate. Numele benificiarului de asemenea automat va fi inserat cu
u ele Trezorăriei.
Utilizatorul corporativ i se permite de a edita Codul Bă ii/Nu ele Bă ii, Codul Fis al
și Nu ele Be ifi iarului după e esitate.
Pentru a edita Codul Bă ii utilizati fu ția de ăutare prin apasarea pe butonul "^".
Cu toate a estea, autarea fu tio eaza î azul î are cel putin 3 caractere ale
codului bancii au fost spe ifi ate. “ele tați o Ba ă di lista fur izată și odul ă ii cu
de u irea ă ii automat se or i sera di rî dul sele tat.
Apasati uto ul “terge pe tru a sterge rî durile u odul ă ii și u ele ă ii î
azul u ei greșeli.
Bifati optiunea Rezident in dependent de statutul de resident al beneficiarului
Utilizatorul corporativ poate modifica î pul Nu ele Be ifi iarului . Cu toate
a estea la sele tarea de ătre utilizator a u ărului o tului, ori e odifi are î
Numele Benificiarului se va pierde.
Î trodu eți u ărul su o tului. Fu ția de ăutare poate fi utilizata prin apasarea pe
butonul "^". Î azul î are pri ele
ara tere a su o tului or fi alide, cimpurile
Desti ația Platii si descrierea automat vor fi populate.
Utilizatorul orporati poate edita î pul Desti ația Platii . Cu toate a estea la
sele tarea de ătre utilizator a u ărului de su o t, ori e odifi are î a est î p se
va pierde.
Apăsați Transmite pe tru a rea e ifi ar.
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5.6.2 Be efi iari I ter aţio ali
 Di

e iul No e latoare sele taţi opţiu ea Defi ire e efi iari - strai i

 I trodu
o
o
o

o
o
o
 “pe ifi
o

o

o
o
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eţi detaliile e efi iarului
I trodu eţi Nu e Be efi iar
I trodu eţi Nu ar Co t
I trodu eți Codul Țării. Fu ția de ăutare poate fi utilizată pri apăsarea pe
uto ul "^". Cu toate a estea, ăutarea fu țio ează î azul î are i i
caracter ale Codului Țării a fost spe ifi ate. “ele taţi o țară di lista fur izată și
odul țării î preu ă u de u irea țării se or i sera di î pul sele tat.
Apasati uto ul “terge pe tru a sterge rî durile u de u irea țării și odul
țării î azul u ei greșeli.
Introduceti Adresa, Oras/Localitate
I trodu eți Adresa, Oraș/Lo alitate
ați detaliile pentru Banca Benificiara.
“pe ifi aţi da ă veti utiliza fu ția de cautare pentru a completa detalii
a are sau detalii or fi i troduse a ual. “ele taţi Căutare sau butonul
radio Ma ual, după az.
Pe tru opţiu ea Căutare, i trodu eţi pri ele litere ale “WIFT BIC şi apăsați
pe uto ul "^". “ele taţi o a ă di lista fur izată și î purile precum
Numele Bă ii, Codul Țării, Nume Țară, Orasul / Localitatea şi Adresa va fi
inserat automat pentru banca selectata di listă.
Apăsați uto ul Șterge pe tru a reseta toate detaliile î az de greșeală.
Pe tru opțiu ea a uală, i trodu eți detaliile
 I trodu eți Nu e Ba ă
 I trodu eți Codul Țării. Fu ția de ăutare poate fi utilizată pri apăsarea pe
uto ul "^". Cu toate a estea, ăutarea fu țio ează î azul î are
i i
ara ter ale Codului Țării a fost specificat. “ele taţi o țară di
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o



I

lista fur izată și odul țării î preu ă u de u irea țării se or popula in
formele respective
Apasati uto ul “terge pe tru a sterge rî durile u de u irea țării și
odul țării î azul u ei greșeli.
I trodu eți Țara/Lo alitatea
I trodu eți Adresa
trodu eți Co tul Corespo de t

 “pe ifi ați Detalii Ba ă I ter ediară
o Spe ifi aţi da ă eti utiliza fu ția de autare pe tru a o pleta detalii
a are sau detalii or fi i troduse a ual. “ele taţi Căutare sau uto ul
radio Ma ual, după az.
o Pe tru opţiu ea Căutare, i trodu eţi pri ele litere ale “WIFT BIC şi apăsați
pe buto ul "^". “ele taţi o a ă di lista fur izată și Nu e Ba ă a fi i serat
automat populat In forma respectiva.
o Apăsați uto ul Șterge pe tru a reseta toate detaliile î az de greșeală.
o Pe tru opțiu ea a uală, i trodu eți manual numele bancii in cimpul Nume
a ă
 Apăsați pe uto ul Tra s ite pentru definirea benificiarului i ter ațio al
Nota: E e ple de oduri IBAN şi “ ift alide
Tara

Cod IBAN

Cod Tara

SWIFT

IRELAND

IE29AIBK93115212345678

IE

DABAGB2B

NORWAY

NO9386011117947

NO

DABAIE2D

ANDORRA

AD1200012030200359100100

AD

ROMANIA

RO23RNCB0074011952750020

RO

5.6.3 Mentenanta Beneficiarilor i ter i/străi i
Per ite utilizatorilor de a e ţi e Be efi iarii i ter i sau străi i are au fost defi iţi î siste
pentru companie.
 “ele taţi di
e iu opţiu ea Me ţi ere e efi iari i ter i sau Me ţi ere e efi iari
străi i , î depe de ţă de e tip de e efi iari i te ţio aţi sa e ţi eţi.
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I trodu eţi u ele e efi iarului, numarul contului sau codul fiscal al acestuia (se pot
î trodu e şi criterii parţiale) si apasati butonul Cauta. O lista de beneificari care satisfac criteriului de
cautare va este pusa la dispozitie.
Nota: Pe tru a edea î treaga lista de e efi iari, apasaţi uto ul Caută fara a
i trodu e reu riteriu de ăutare.
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 “ele taţi u Be efi iar di listă şi fa eţi li pe uto ul Editează pe tru a izualiza sau a
edita detaliile beneficiarului selectat
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o

I trodu eti s hi

arile e esare si apăsaţi uto ul „Tra s ite

 “ele taţi u Be efi iar di listă şi fa eţi li pe uto ul „“terge pe tru a-l şterge
 Apasaţi uto ul Nou pe tru a adauga u e efi iar ou î listă.

5.6.4 Definirea unui grup de beneficiari
Definire grup de beneficiari
 “ele taţi di
e iu opţiu ea Defi ire Grup Be efi iari

 “pe ifi aţi detaliile pe tru a est Grup
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I trodu eţi Nu ele grupului
Introduceti criteriile de cautare a beneficiarilor si apasati butonul Cauta.
Cautarea poate fi efectuata dupa cuvintul introdus partial si nu conteaza
registrul caracterelor introduse
o Apăsați Șterge pe tru a șterge î puri Nu e Be ifi iar, Nu ăr Co tul și
rezultatele ăutării
o Pe tru a adăuga e efe iari î grup, di lista elor easig ati sele taţi-i pe cei
care care doriti sa ii adaugati in grup si folositi butonul
.
Pentru a adauga tot setul de beneficiari intr-un singur pas utilizaţi uto ul
.
Pentru a deasigna beneficiari din grup folositi butoanele
 Apăsaţi uto ul Tra s ite pe tru rearea u ui ou grup de e efi iari.
o
o

5.6.5 Me ţi erea Grupului de Be efi iari
 “ele taţi di

e iu opţiu ea Me ţi ere grup be efi iari

 Pentru a seta un nou grup de benificiari, selectati butonul Nou
 “ele taţi grupul are i te tio ati sa il
odifi ati/stergeti si apasati uto ul
corespunzator - Editează sau “terge.
 La izualizare/editare, la e esitate, odif ati u ele grupului şi lista de beneficiari
inclusi in grup utilizind butoanele
.
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 Apăsaţi Tra s ite pe tru o fir area
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5.7 Serviciul de administrare
Folosiţi utilizatorii are fa parte di grupul u roluri de ad i istrare.
Selectaţi din meniu opţiu ea Ad i istrarea Utilizatorilor .

5.7.1 Roluri Corporative
 “ele taţi opţiu ea Defi ire roluri din meniu

 Pe tru a rea u rol ou, apăsaţi uto ul Nou
o I trodu eţi Nu e ‘ol si Des rierea
o Apăsaţi uto ul “al eaza ‘ol
 Pentru a vizualiza sau edita detaliile unui rol
o “ele taţi rolul dorit di listă
o Apăsaţi Vizualizare/Editare ‘ol
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o După odifi are apăsați uto ul “al ează ‘ol
 Pe tru a şterge u rol
o “ele taţi rolul dorit di listă
o Apăsaţi uto ul Şterge
 Pentru a vizualiza drepturile asignate unui rol
o “ele taţi rolul dorit di listă
o Apăsaţi uto ul Detalii ‘ol pe tru a izualiza detaliile rolului
o “ele taţi u a di resursele asig ate si apasati uto ul Vizualizeaza/Editeaza
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 Pe tru asig area de pri ilegii u ui rol la i el de „Co t sau „Ge eral apasaţi uto ul
„Asig ează . Pri ilegiile la i el de o t e esită sele tarea o tului orporati
respectiv. Privilegiile care nu se refera la conturi, generale – nu necesita specificarea
contului. Pentru specificarea privilegiilor la nivel de grup selectati optiunea Grup.

 Pe tru asig area de pri elegii u ui rol la i el de Co t, apăsați uto ul
Atri uie Pri elegii .
o “ele tati optiu ea Conturi sau Grup pentru a atribui privilegii unui cont
o “ele taţi un Cont Corporativ din dropdown î azul î are opţiu ea Co turi
este sele tată sau Produ t î
azul î
are opţiu ea Grup este
sele tată .Co turile sau produse care deja au privilegii atribuite nu vor fi
dispo i ile î dropdown-ul pentru selectie ulterioara
o "Privilegii la nivel de cont" vor fi listate utilizatorului. In sectiunea "Privilegii
Asignate" sunt afisate toate privilegiile atribuite contului selectat. Listă
"Privilegii neasignate" afişează toate pri ilegiile are u su t î preze t alo ate
pentru contul selectat.
o Pentru a atribui privelegii sau a anula atribuirea privelegiilor, sele taţi u ul
sau mai multe privilegii utilizî d "“hift" sau "Ctrl" și selectati
 Utilizați utoa e pozițio ate î tre ariile u Pri elegii A ulate si
Pri elegii Atri uite :
o Apăsați Tra s ite pe tru a sal a odifi ări
 Pentru a atribui privilegii Generale , apăsați Asig ează Pri elegii
o Apăsați Generale pentru a asigna privilegii generice rolului
o In sectiunea "Privilegii Atribuite" sunt afişate toate privilegiile atribuite unui
specific rol. In "Privilegii Anulate" sunt afişate toate pri ilegiile are u su t î
prezent asignate rolului corespunzator.
o Pentru a atribui privelegii sau a anula pri ilegii, sele taţi u ul sau ai ulte
pri ilegii utilizeazî d "“hift" sau "Ctrl" și selectati
 Utilizați utoa e pozițio ate î tre ariile u Pri elegii A ulate si
Pri elegii Atri uite :
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o

Apăsați Tra s ite pe tru a sal a

odifi ări

5.7.2 Utilizatorii corporativi
 “ele taţi opţiu ea Defi ire Utilizatori

 “e or afișa toţi utilizatorii defi iţi în sistem în cadrul companiei
 Pentru a crea un utilizator nou, apăsaţi uto ul „Nou
o “e a afișa o fereastra u detaliile utilizatorului
o I trodu eţi i for aţia e esară

o
o
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“ele tați o ele “M“ și/sau E ail pe tru Metoda Alert. Astfel se a defi i
metoda de expidiere de ătre siste a mesajelor de alertă. Aceasta, oricum
depi de de detalii fur izate î ti pul î s rierii o pa iei orporati e la a ă.
o “pe ifi ați li a î are utilizatorul ar dori să pri eas ă E al-le sau SMS
alertă.
o Apasaţi uto ul Tra s ite pe tru rearea utilizatorului nou.
o In dependenta de metoda de optiunile selectate parola OTP pentru prima
logare va fi transmisa prin email, SMS sau ambele metode pe parti.
 Pentru vizualizarea sau editarea detaliilor utilizator
o “ele taţi u utilizator di listă
o Apăsaţi uto ul Vizualizare/Editare
o

o Modifi aţi datele e esare
o Apăsaţi uto ul Tra s ite pe tru sal are date
 Pentru a asigna/de-asigna roluri unui utilizator corporativ
o “ele taţi u utilizator di listă
o Apăsaţi uto ul ‘oluri
o Rolurile care nu au fost atribuite utilizatorului vor fi vizualizate in sectiunea
Lista de ‘oluri , î ti p e rolulire atribuite utilizatorului vor fi afisate in
‘oluri “ele te .
o Pentru a Atribui sau de a anula atribuirea rolului la un utilizator Bank Flex,
sele tați u ul sau ai ulte roluri utilizî d taste "“hift" sau "Ctrl" și selectati
Utilizați utoa e pozițio ate î tre ariile u ‘oluri easig ate si ‘oluri
asig ate :
o Apăsați Apli ă pe tru a sal a odifi ări
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 Pentru a şterge un utilizator existent
o “ele taţi u utilizator din listă
o Apasaţi uto ul „Şterge si o fir aţi operaţiu ea

5.7.3 Reguli autorizare
A estă fu ţio alitate per ite ad i istratorului să defi es ă regulile de autorizare a
companiei. Ca parte a regulilor de autorizare, administratorul va specifica cine poate autoriza
dispoziţiile de plată. ‘egulile pot fi spe ifi ate la i el de o t, pe tipul de plată pre u şi pe
ări ea tra za ţiilor.
 Selectaţi opţiu ea Defi ire reguli de autorizare di
e iu
 Selectati contul si tipul instructiunii

 Pentru a defini o nouă regulă de autorizare
o Apasati butonul Nou
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Introduceţi li ita i i ă şi a i ă a su ei pe tru are se apli ă a estă
regulă spe ifi ati „Ma i u per isa î azul î are li ita superioară este
u a defi ită de a a
o Specificaţi utilizatorii care au dreptul de autorizare a dispoziţiilor de plată pri
rearea „“eturi de autorizare . Pe tru a easta apasati uto ul Adauga “et.
Regula de autorizare impune definirea setului de autorizare. Acest set este format din unul
sau mai mulți autorizatori. Nu ărul i i de autorizatori necesar ca să se eze i stru ţiu ile este
definit de ătre Banca.
Autorizatorii respectivi vor fi responsabili pentru autorizarea i stru ţiu i pe tru un cont
specific şi tipul documentului î li itele i i e şi a i e pre ăzute pe tru a eastă regulă.
Ordinea de autorizare este definită in se tiu ea Nivel de Autorizare . Nivel de autorizare indica care
autorizator primul va autoriza i stru ţiu ea, deci in Nivel de Autorizare se defi eşte
se e ţa/ordinea de autorizatori î cadrul setului de autorizare respectiv.
o

Pot exista mai multe seturi de autorizare, cu doi sau mai mulți autorizatori î fiecare set.
Primul autorizator din orice set de autorizare poate i iţia pro esul de autorizare a instructiunei, si î
cazul respectiv, ur ătorii autorizatori din a elaşi set ar tre ui să fi alizeze pro esul de autorizare.
Instructia pentru autorizare nu va mai fi disponibila pentru autorizare de catre seturi.
 Pentru a defini un nou set de autorizare
o Apăsați pe uto ul Adaugă “et pentru a defini un nou set de autorizare
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o
o
o
o

“ele tați Autorizatorul di lista dispo i ilă de autorizatori î ara Ni el de
Autorizare.
Apăsați uto ul Adaugă Ni el pe tru a adăuga ur ătorul autorizator
Cî d Ni elul de Autorizare este defi it u toți autorizatori soli itați, apăsați
butonul Tra s ite
Î adrul u ei reguli de autorizare pot e ista ai ulte seturi de autorizare.

 Pentru a modifica un set de autorizare existent
o “ele tați “etul de Autorizare pe tru a fi odifi at di se tiu ea Seturi de
Autorizare prin selectarea butonului
o Apăsați pe uto ul Editare Set
o Nivelurile de Autorizare adaugate î present pentru setul de autorizare, vor fi
afişate î se tiu ea Nivel de Autorizare .Procesul descries de mai sus poate fi
urmat pentru a modifica nivelurile de autorizare.
 Pe tru a șterge u set de autorizație
o “ele tați “etul de Autorizare di
selectarea butonului
o Apăsați pe uto ul Șterge “et

se tiu ea

“eturi de Autorizare

pri

 Pe tru a fi aliza rearea regulilor de autorizație
o După e toate odifi ările e esare au fost fa ute, apăsați tasta Tra s ite
Nota: Plăţile are î tră su i ide ţa regulii reate
care fac parte din grupul de autorizare.

ai sus or fi afişate pe tru utilizatorii

 Pentru editarea unei reguli de autorizare existente
o Selectaţi contul din lista Nu ărul o tului
o Selectaţi tipul plaţii di Tipul i stru ţiu ii
o Selectaţi regula de autorizare şi apăsaţi uto ul Editează
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o Se va afişa ecranul cu datele regulii selectate
o Modificaţi informaţia e esară şi apăsaţi „Tra s ite
 Pentru a şterge o regulă de autorizare e iste tă
o Selectaţi o tul di lista Nu ărul o tului
o Selectaţi tipul plaţii di Tipul i stru ţiu ii
o Selectaţi regula de autorizare şi apăsaţi uto ul Șterge

5.7.4 Me ţi ere profil Clie t Corporativ
Cu ajutorul acestui serviciu aveti posibilitatea sa solicitati modificati profilului corporativ prin
adaugarea sau stergerea conturilor din profil, daca la abonare s-a optat pentru modificarea profilului
la distanta.
 Selectaţi opţiu ea „Me ţi ere profil lie t orporati di
e iu
 Pentru adaugare de cont nou
o Î se ţiu ea Adaugă Co t de pe pagi ă sele taţi fie să adăugaţi u u ăr o t
sau u ăr ard opțiu ea Nu ar Card u este a ti a î a est release din cele
deţi ute de o pa ia d s., astfel a şi a estea să fie luate î o sideraţie la
diferite operaţiu i a are are se or efe tua di I ter et Ba ki g
o I trodu eţi detaliile orespu zătoare: Nu ăr Co t sau Nu ăr Card şi Perioada
de valabilitate a acestuia.
Nota: Radio butonul Numar Card nu este activat in acest release.
o Apăsaţi uto ul Adaugă

 Pe tru ștergerea u ui o t e iste t
o Î se ţiu ea Şterge Co t de pe pagi ă ifaţi u ul sau ai ulte o turi are
i te ţio aţi să le î lăturaţi di profil
o Pe tru a sele ta toate o turile î tr-u si gur pas apăsaţi uto ul “ele tează
Toate
o Pe tru a i iţia ştergerea tuturor o turilor e iste te î tr-u si gur pas apăsaţi
Şterge Toate
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I tru it odifi area profilului la dista ta ere autorizare pri se ătura digitala, utilizatorul
cu drept de modificare a profilului va trebui să deţi ă u ertifi at digital si să îl utilizeze î a est
s op. Pe tru autorizare sele taţi opţiu ea de î ăr are a ertifi atului - di Fişier are este sto at
u de a pe staţia de lu ru sau pe u dispoziti aparte şi i di aţi parola pentru semnatura digitala.
E istă două modalitati de fur izare a se ăturii digitale.



Pri i port a se aturii digitale sele ti g utto ul Fișier și apăsați Bro se
pentru a incarca Certificatul Digital in Bank Flex. Incarcati fișierul cu extensia .pfx și
spe ifi ați parola.
I ăr area se ăturii digitale in baza dispozitivului securizat - sele taţi opţiu ea
"eToke / Cr ptoCard". A eastă opţiu e se apli ă pe tru utilizatorii are au
se ătura digitală dispo i ilă î dispoziti se urizat. Tre uie să fi alizați etapele
pentru setarea şi o figurarea dispozitivului de securitate î o for itate u
do u e taţia pri i d odul de utilizare a eToke / Cr ptoCard.

Î IE, a eastă opţiu e este izi ilă atu i â d soft are-ul e esar a fost i stalat. Î Firefo ,
a eastă opţiu e poate fi utilizată atu i â d o figuraţia dispoziti ului se urizat a fost fi alizată.
La sele tarea a estei opţiu i atu i â d dispoziti ul se urizat este i trodus î siste , ă a
fi fur izata lista u se ături digitale dispo i ile pe dispoziti şi a tre ui sa fur izati parola. Parola
u a fi eruta da ă a easta a fost fur izata a terior î a eeasi fereastra a ro ser-ului şi a est
comportament este un lucru specific al browser-ului.
FireFo soli ită fur izarea parolei de două ori u a î ai te de sele tarea se
alta după sele tare , î ti p e IE ere doar o si gură dată.

ăturii digitale şi

Pentru mai multe detalii, va rugam sa faceti referinta la documentatia cu privire la utilizarea
dispoziti ului se urizat. De ase e ea, a easta i for atie poate fi des ar ată di
e iul apli ației
Miscellaneous - Download eToken Reader.
 Apăsaţi uto ul Tra s ite.
Ba a a pro esa ererea de odifi are a profilului o pa iei d s. si odată
tra s is ătre I ter et Ba ki g pe tru a tualizare şi in Internet Banking.
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5.8 Rapoarte şi i terpelări
5.8.1 Rate de schimb
Acest serviciu va permite sa obtineti ratele de shimb valutar pentru ziua curenta ale BNM si MAIB
(comerciale si de card).
Pe tru o ţi erea ratelor ofi iale BNM:
 “ele taţi su -opţiu ea ‘ate de s hi
i terpelări
Pagi a ofi ială a BNM u ratele de s hi

-> Cursul Oficial BNM din meniul ‘apoarte
la zi se a des hide.

Pe tru o ţi erea ratelor o er iale MAIB pe tru operaţiu i pri
 “ele taţi su -opţiu ea ‘ate de s hi
interpelări

şi

-> Plăţi pri

ira e t:
ira e t di

e iul ‘apoarte

şi

Pe tru o ţi erea ratelor MAIB pe tru operaţiu i u arduri:
 “ele taţi su -opţiu ea ‘ate de s hi
i terpelări
Pagi a ofi ială a MAIB u ratele de s hi

-> Operaţiu i u arduri di

e iul ‘apoarte şi

la zi se a des hide.

5.8.2 Raport - Resurse de privilegii
A eastă fu ţio alitate listează resursele şi pri ilegiile alo ate utilizatorilor di o pa ie
 Selectaţi opţiu ea ‘esurse de pri ilegii şi u raport detaliat al resurselor şi pri ilegiilor
alocate utilizatorilor companiei va fi generat
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5.8.3 Raport - Reguli de autorizare
A estă fu ţio alitate listează toti utilizatorii di
tipuri de plaţi.

adrul o pa iei, u pri ilegii de autorizare a diferitor

 Selectaţi opţiu ea ‘eguli de autorizare şi u raport detaliat u toţi utilizatorii din
cadrul companiei care deţin privilegii de autorizare a diferitor tipuri de plaţi a fi afişat.

5.8.4 Raport – Flux Manager





Selectaţi opţiu ea ‘aport Flu Ma ager .
Specificati data pina la care sa se ia in consideratie tranzactiile efectuate
Specificati valuta conturilor
Specificati conturile pentru care sa se genereze raportul
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 Apasati butonul Transmite



Pentru a descarca raportul pentru o utilizare ulterioara selectati formatul si apasati butonul
Descarca. “iste ul ge erează fişierul u detaliile raportului soli itat şi îl pu e la dispoziţia d s.
pe tru des ăr are.
o Urmati insctructiunile din fereastra de dialog care apare cu fundal rosu clipitor: fie
faceti click pe acest fundal, fie faceti click pe butonul din dreapta a soricelului si
selectati optiunea Save Target As.

o Daca ati facut click pe imaginea cu fundal rosu clipitor, in continuare selectati una
din optiunile: Open – pentru a deschide documentul, Save – pentru a salva
documentul pe statia dvs. de lucru, pentru utilizare ulterioara. La Save,
o Pentru a sal a do u e tul pe staţia d s. de lu ru, i di ati î ur ătoarea fereastră
de dialog “a e As desti aţia fişierului, după are apăsaţi uto ul “a e.
Pentru anularea actiunei de descarcare a fisierului, apasati butonul Inchide.

Pentru o generare si vizualizare rapidă a raportului, î for at PDF, apăsaţi uto ul Tipar,
după are e e utaţi a eeaşi paşi a şi î azul a ţiu ii Des ar ă.
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5.8.5 Raport – Trade Manager






Selectaţi opţiu ea ‘aport Trade Ma ager .
Specificati perioada de timp
Specificati valuta conturilor
Specificati conturile pentru care sa se genereze raportul
Apasati butonul Transmite

Pentru a descarca raportul pentru o utilizare ulterioara, î fereastra u detaliile raportului
selectati formatul fişierului si apasati butonul Descarca. “iste ul ge erează fişierul u detaliile
raportului soli itat şi îl pu e la dispoziţia d s. pe tru des ăr are.
o Î fereastra de dialog File Do load apăsaţi uto ul Ope pe tru a des hide fişierul ge erat
spre vizualizare
o Î fereastra de dialog File Do load apăsaţi uto ul Save pentru a salva acest document pe
staţia d s. de lu ru pe tru utilizare ulterioară, i di î d î ur ătoarea fereastră de dialog
“a e As desti aţia fişierului, după are apăsaţi uto ul “a e.
o Î fereastra de dialog File Do load apăsaţi uto ul Ca el pe tru a a ula a ţiu ea de
des ăr are

Pe tru o ge erare si izualizare rapidă a raportului, î for at PDF, apăsaţi uto ul Tipar,
după are e e utaţi a eeaşi paşi a şi î azul a ţiu ii Des ar ă.
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5.9 Diverse

5.9.1 Modifi are parolă

Pentru a schimba parola de logi efe tuați ur ătorii pași:
Apăsați su ite “ hi are Parola di
e iul Di erse
I trodu eți parola e he
I trodu eți parola oua
‘ei trodu eți parola setata la pasul pre ede t, i s op de o fir are
Apăsați uto ul Șterge pe tru șterge informatia introdusa
Apăsați I hide pe tru a a ula operația “ hi ă Parola și a a iga i apoi la Pagi a de
Start
 Apăsați uto ul Tra s ite








Nota:
o
o
o
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Parola a a ea o lu gi e de i i u 8 şi a i u
ara tere.
Parola a o ți e el puţi o literă i ă, el puţi o literă are si a a ea el puţi
cate un caracter numeric si un caracter special, de tipul (!@#$%^&*_+=?/~';:,<>|) .
Parola u a î epe u u ara ter spe ial
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5.9.2 Contacte corporative
A est ser i iu este pe tru a per ite lie tului să îşi defi eas ă persoa e de contact, responsabile
pe tru rezol area u or e e tuale pro le e u i stru ţiu ile de plată are au fost tra s ise spre
pro esare la Ba ă.
Pot fi definite una sau mai multe persoane responsabile.
 “ele taţi su opţiu ea Co ta te Corporati e di
e iul Diverse
Va fi afişată lista e iste t de o ta te orporati e

 Pe tru adăugare de o ta t ou
o
o
o

IN YOUR ZONE

Apăsaţi uto ul Nou
I trodu eţi detaliile o ta tului: Nu e o plet, Telefo
Apăsaţi uto ul “al ează o ta t
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 Pentru editarea unui contact existent
o
o
o
o
 Pe

“ele taţi ontactul vizat
Apăsaţi uto ul Editează
I trodu eţi detaliile o ta tului: Nu e o plet, Telefo
Apăsaţi uto ul “al ează o ta t
tru ştergerea u ui o ta t

o “ele taţi o ta tul izat
o Apăsaţi uto ul Şterge
o Î fereastra de dialog apăsaţi uto ul Da pe tru a o fir a a ţiu ea
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5.9.3 Des ăr are soft de ge erare a heilor

Cu ajutorul a estui ser i iu a eţi posi ilitatea de a des ăr a pa hetul de i stalare pe tru soft-ul de
ge erare a heilor pe tru ertifi atele digitale. Î a est s op
 “ele taţi opţiu ea de e iu Des ăr are soft de ge erare a heilor
 Des ăr aţi fişierul pe staţia d s. de lu ru, apasî d uto ul “a e și i di î d lo ația u de
a est fișier să fie sal at, ergeți la lo ația u de a fost sal at pa hetul și dezarhi aţi-l,
după are la saţi pa hetul de instalare.

5.9.4 Des ăr are etoken/CryptoCard Reader
Acest lucru permite clientului să des ar e software-ul pentru dispozitivele securizate eToken si
CryptoCard î I ter et E plorer şi do u e taţia de utilizare a dispozitivelor securizate eToken si
CryptoCard. Do u e taţia oferă detalii despre modul de utilizare si configurare a dispozitivelor
eToken /CryptoCard î a ele ro sere IE şi Firefo . Software-ul poate sal at î tr-un folder local.
Din Meniu:
 Faceti clic pe optiunea Diverse
 Selectati optiunea Descarcare etoken/CryptoCard Reader
Se va deschide caseta de dialog are oferă opţiu ea de a deschide sau sal a fişierul.
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5.9.5 Certificat digital
Cu ajutorul a estui ser i iu a eţi posi ilitatea să î ăr aţi ertifi atul digital, pe tru utilizare î
operaţiu ile unde acesta este solicitat.
 “ele taţi Certifi at digital di
e iul Di erse
 “ele taţi ertifi atul digital alid de are dispu eţi *. er , utilizî d uto ul Bro se di
pagina.
 “ele taţi a ţiu ea Citeşte ertifi at
Da ă ertifi atul este u ui alid atu i detaliile a estuia su t afişate î pagi ă. Altfel u
esaj de eroare a fi afişat.
 Apăsaţi uto ul Tra s ite pe tru a fi aliza operaţiu ea de î ăr are a ertifi atului
digital. Î
o ti uare a est ertifi at a putea fi utilizat pe tru aute tifi are sau
autorizare de i stru ţiu i sau alte operaţiu i u de a esta se ere.

IN YOUR ZONE

109

MAIB BankFlex
Internet Banking Corporativ

IN YOUR ZONE

110

MAIB BankFlex
Internet Banking Corporativ

5.10 S hi

de

esaje î tre Clie t şi Ba ă

Pri i ter ediul a estui ser i iu a eţi posi ilitatea să re epţio aţi diferite esaje tra s ise de
Ba ă lie ţilor săi, sa e pediaţi esaje pri i d rezol area u or pro le e e ţi de utilizarea
I ter et Ba ki g pre u şi să gestio aţi toate a este esaje.

5.10.1 Mesaje re epţio ate

Î ăsuţa poştală a d s. di I ter et Ba ki g a eţi posi ilitatea să izualizaţi esajele e pediate de
Ba ă î adresa d s. fie a răspu s la soluţio area u ei pro le e e aţi tra s is-o, fie ă e or a de
un mesaj informativ.
 Apăsați li kul "A eți N esaje oi" are apare i partea dreapta sus a pagi ii A asă.
Pe tru azul â d u a eți esaje oi, eți fi i for at a „a eți
esaje .
Vi se a pu e la dispoziţie î treaga lista de esaje are au fost tri ise de ătre Ba a î
adresa d s., esaje itite/ e itite are î ă u au fost şterse di ăsuţa poştală.
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Di lista de
o
o
o
o
o

esaje a eţi posi ilitatea să î trepri deţi ur ătoarele a ţiu i:

Şterse - a ajunge la lista de esaje are au fost şterse oşul de gu oi
Mesaje trimise – a ajunge la lista de mesaje care au fost expediate ătre Ba ă
Mesaj nou – a al ătui u mesaj nou
Şterge – a şterge u
esaj sele tat
A vizualiza un mesaj, printr-un click pe Subiectul mesajului (link)
 Apăsați li kul “u ie tul esajului.

 Mesajul este des his si a eti posi ilitatea sa il itiți i î tregi e.
 I depe de ta de a țiu ea are doriți sa o i trepri deti u a est esaj, apăsați u ul di
butoane:
o Primite - pentru a ajunge la lista de mesaje din casuta postala
o Raspunde - pe tru a tri ite u
esaj de răspu s la a est esaj
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o

Inchide - pentru a inchide mesajul si a ajunge la pagina de baza a aplicatiei.

5.10.2 Mesaje expediate
Pe tru a edea lista de esaje are au fost e pediate ătre Ba ă, î s opul e itării adresării î
repetat a a eleiaşi pro le e, utilizaţi fa ilitatea Mesaje e pediate.

od

 Apăsați li kul "A eți N esaje oi" are apare i partea dreapta sus a pagi ii A asă
 Î lista u esaje dispo i ile apăsaţi uto ul Mesaje Tri ise.

Di a est e ra a eţi posi ilitatea să î trepri deţi ur ătoarele a ţiu i:
o
o
o
o
o

Primite - a ajunge la lista de esaje re epţio ate
Şterse – a ajunge la lista de esaje şterse oşul de gu oi
Mesaj nou – a al ătui u mesaj nou
Şterge – a şterge u
esaj sele tat
A vizualiza un mesaj, printr-un click pe Subiectul mesajului (link)
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Di e ra ul u detaliile
o
o
o

esajului a eţi posi ilitatea să:

Aju geţi la lista de esaje e pediate – apăsâ d uto ul Tri ise
Ştergeţi esajul ure t izualizat – apăsâ d uto ul Şterge
Aju geţi la pagi a A asă – apăsâ d uto ul Î hide

5.10.3 Mesaje şterse
Pe tru a edea lista de

esaje are au fost şterse utilizaţi fa ilitatea Mesaje Şterse.

 Apăsați li kul "A eți N esaje oi" are apare i partea dreapta sus a pagi ii A asă
 Î lista u esaje dispo i ile apăsaţi uto ul Şterse.

Di a est e ra a eţi posi ilitatea să î trepri deţi ur ătoarele a ţiu i:
o

Primite - a ajunge la lista de
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o
o
o
o
o

‘e uperează – a resta ili/re upera esajul şters
Mesaje trimise – a ajunge la lista de mesaje expediate ătre Ba ă
Mesaj nou – a al ătui u mesaj nou
Şterge – a şterge per a e t esajul sele tat
A izualiza detaliile esajului şters, printr-un click pe Subiectul mesajului (link)

5.10.4 Mesaj nou
Pentru a crea un mesaj nou
 Apăsaţi uto ul Mesaj Nou di e ra ul î are a esta este dispo i il
 Da ă este o pro le ă legată de u o t a u e, atu i sele taţi o tul orespu zător pe tru
î pul Nu ăr Cont
 “ele taţi su ie tul esajului di lista de su ie te dispo i ile
 I trodu eţi te tul esajului, e pli â d lar pro le a/soli itarea/ esajul are i te ţio aţi să
îl tra s iteţi Bă ii
 Apăsaţi uto ul Tri ite
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6 Anexa
6.1 Documente de referinta
6.1.1 Do u e te i iţiale
BankFlex Corporate
Internet Banking - User

6.1.2 Rezolvarea pro le elor privi d utilizarea se

ăturii digitale

6.2 Răspu sul siste ului î situaţii de supraî ăr are

“u t posi ile situaţii î d ai ulţi utilizatori foloses siste ul de deser ire a ară la dista ţă sau
au efe tuat a ţiu i are du la suprasoli itarea siste ului. Î ase e ea situaţii utilizatorii su t
otifi aţi u u
esaj afişat pe e ra e i di ă faptul ă siste ul este supraî ăr at. Utilizatorului i
se recoma dă să ai î er e odată după o a u ită perioadă şi de ase e ea să erifi e statutul
operaţiu ilor pre ede te efe tuate î perioada de supraî ăr are, pri efe tuarea de soli itări
orespu zătoare.
Mai jos su t listate îte a e e ple de apariţie a a estui mesaj pe diferite ecrane.
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