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Nadzorna stran
Prepovedano je kopiranje, razmnoževanje in posojanje navodil osebam, ki niso zaposlene v Novi
Kreditni banki Maribor d.d., brez odobritve Nove Kreditne banke Maribor d.d., Sektorja tehnološke
podpore, Oddelka tehnologije poslovanja. Uporabnik tiskane verzije navodil prevzema odgovornost
za uporabo ažurne verzije navodil.
Spremembe navodila:
Datum
veljavnosti
12.08.2013

Ver.

022 Bojana Fras

Tjaša Tomelj l.r.
Milena Polutnik Fonovič l.r.

15.07.2013

021 Bojana Fras

Tjaša Tomelj l.r.
Milena Polutnik Fonovič l.r.

09.04.2013

020 Bojana Fras

Mihaela Lederhas l.r.
Milena Polutnik Fonovič l.r.

26.09.2012

019 Damijan Kaučič

Mihaela Lederhas l.r.
Milena Polutnik Fonovič l.r.

28.05.2012

018 Damijan Kaučič

Mihaela Lederhas l.r.
Milena Polutnik Fonovič l.r.

09.02.2012

017 Damijan Kaučič

Tjaša Tomelj l.r.
Milena Polutnik Fonovič l.r.

08.12.2011

016 Damijan Kaučič

Tjaša Tomelj l.r.
Milena Polutnik Fonovič l.r.

07.10.2011

015 Damijan Kaučič

Tjaša Tomelj l.r.
Milena Polutnik Fonovič l.r.

25.07.2011

014 Damijan Kaučič

Tjaša Tomelj l.r.
Nataša Fesel l.r.

19.11.2010

013 Damijan Kaučič

Tjaša Tomelj
Nataša Fesel

01.10.2009

012 Damijan Kaučič

Šifra: EB-08

Avtor

Sodelovali

Verzija: 022

Odobrili

Veljavnost: 12.08.2013

Opis sprememb
Spremembe povezane z novo
verzijo 7.17.1.0 (sprememba
Nabiralnika – dodana nova vrsta
posla »Akreditiv« - dodana tč. 18.8 )
Povezava na verzijo 021
Spremembe povezane z novo verzijo
7.16.0.0 – Uvedba bančnega gesla za
uporabo digitalnega potrdila,
sprememba poglavja 6 in sprememba
Nabiralnika – dodana tč. 18.3.2. ePovratnice
Povezava na verzijo 020 - Spremembe
povezane z novo verzijo 7.15.4.0
(sprememba Nabiralnika – dodani novi
vrsti posla Kartice in Račun, v poglavju
18)
Povezava na verzijo 019 –
Spremembe povezane z novo verzijo
7.13.2.0 (spremembe v slovarju
izrazov, v poglavju 9.9, 10., 10.4,
12.3, 15.4, 20.2.2)
Povezava na verzijo 018 –
Spremembe povezane z novo verzijo
7.13.0.0 (spremembe v slovarju
izrazov, v poglavju 10.1, 10.2, 10.4,
18.3.5, 18.4.1, 20.2.2)
Povezava na verzijo 017 –
Spremembe povezane z novo verzijo
7.12.0.0 (spremembe v poglavju 3.,
7.1, 8.1, 13.1, 18.4.1, novo poglavje
18.3)
Povezava na verzijo 016 –
Spremembe v slovarju izrazov,
spremembe povezane z novo verzijo
7.11.0.0 (v poglavju 3., 7.1, 8.1, 18.)
Povezava na verzijo 015 –
Spremembe povezane z novo verzijo
7.10.1.0 – spremembe v poglavju 7.1,
8.1, 9.7 in 18.
Povezava na verzijo 014 Spremembe povezane z novo verzijo
7.10.0.1 – E-RAČUN (spremembe v
slovarju izrazov, v poglavju 3, 7.1 in
8.1, dodano novo poglavje 18, nova
vsebina v dodatku 3 (ZBSxml 2.2)).
Povezava na verzijo 013 –
Spremembe povezane z novo verzijo
7.8.0.1 – SEPA RB 4.0
Povezava na verzijo 012 –
Spremembe povezane z novo verzijo
7.6.0.0 – nova funkcionalnost obvestila
o plačilih (spremembe v poglavjih 3.,
12., 18., 18.2 in novo poglavje 12.3)
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Datum
veljavnosti
10.07.2009

Ver.

Avtor

06.04.2009

010 Damijan Kaučič

28.05.2008

009 Damijan Kaučič

10.07.2007

008 Damijan Kaučič

Sodelovali

Odobrili

011 Damijan Kaučič

Opis sprememb
Povezava na verzijo 011 – Nov
dodatek 5, sprememba v poglavju 4.
Dodani poglavji 10.1.1. in 10.2.1.,
nova vsebina dodatka 3.
Popravki (plačila v tujino, prilivi),
dodana večjezikovna različica, nova
vsebina dodatka 3
In povezave na Dodatek 1, Dodatek 2,
Dodatek 4
Prehod na EPP7, nova funkcionalnost
čakalna vrsta
Dodatek 1, Dodatek 2, Dodatek 3,
Dodatek 4

Seznam veljavnih dodatkov (zadnja veljavna verzija je razvidna iz nadzorne strani posameznega dodatka):
Šifra
EB-08_d1

Naslov dokumenta
Dodatek 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev

EB-08_d2

Dodatek 2: Izračun kontrolne številke TRK

EB-08_d3

Dodatek 3: Objavljeni standardi na ZBS

EB-08_d4

Dodatek 4: Izračun kontrolne številke IBAN

EB-08_d5

Dodatek 5: Navodilo za prijavo kvalificiranih digitalnih potrdil za uporabnike Poslovnega Bank@Neta

Slovar izrazov:
V navodilu imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
Nova KBM d.d.
BANKA
BS

Banka Slovenije

ČEZMEJNA
PLAČILNA
TRANSAKCIJA

je plačilna transakcija med državama članicama v katerikoli valuti držav članic; Nova
KBM d.d. opravlja negotovinski plačilni promet v naslednjih valutah držav članic: EUR,
GBP, DKK, SEK, NOK, CHF (Liechtenstein), PLN, BGN, HUF, CZK, HRK

DATUM VALUTE

je dan, ko banka odobri ali bremeni račun in se upošteva pri obračunu obresti

je dan, ko plačnikova ali prejemnikova banka, ki sodeluje pri izvršitvi plačilne
transakcije, posluje tako, da omogoča izvrševanje plačilnih transakcij svojemu
uporabniku
DRUGA PLAČILNA je plačilna transakcija znotraj Slovenije ali plačilo med državama članicama v katerikoli
valuti tretjih držav ali plačilna transakcija s tretjo državo v katerikoli valuti; Nova KBM
TRANSAKCIJA
d.d. opravlja negotovinski plačilni promet v naslednjih valutah tretjih držav: AUD, USD,
CHF, CAD, JPY, RSD, BAM, RUB, MKD
je plačilna transakcija znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic; Nova KBM d.d.
DOMAČA
opravlja negotovinski plačilni promet v naslednjih valutah držav članic: EUR, GBP,
PLAČILNA
DKK, SEK, NOK, CHF (Liechtenstein), PLN, BGN, HUF, CZK, HRK
TRANSAKCIJA
navedeni pojem se uporablja za gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki jim
DRUŽBA
veljavni pravni red priznava "pravno osebnost" – t. i. pravne osebe civilnega in
javnega prava
naključno oblikovano zaporedje 6 številk, ki se spreminja in je veljavno le enkrat
ENKRATNO
GESLO
je elektronska oblika odjave na prejemanje E-računa, ki jo banka prejemnika e-računa
E-ODJAVA
posreduje izdajatelju e-računa
je elektronska oblika prijave na prejem E-računa, ki jo banka prejemnika e-računa
E-PRIJAVA
posreduje izdajatelju e-računa
račun izdan v standardni elektronski obliki in skladno z zakonskimi predpisi iz tega
E-RAČUN
področja. E-račun enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj
računa posreduje prejemniku računa za opravljeno storitev/izstavljeno blago idr
je obvestilo o prejeti/zavrnjeni e-Prijavi/e-Odjavi ali e-Računu. V sistemu E-račun ta
E-POVRATNICA
DELOVNI DAN

Šifra: EB-08
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Veljavnost: 12.08.2013
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dokument ni obvezen. Prejem e-Povratnic je odvisen od tega ali je izdajatelj/uporabnik
posredoval e-Povratnico.
IDENTIFIKACIJSKA identifikacijski in varnostni instrument, s pomočjo katerega se identificirate ob prijavi
za opravljanje storitev Poslovnega Bank@Neta; identifikacijska kartica oblikuje
KARTICA
časovno spremenljivo ENKRATNO GESLO (kodo), ki zagotavlja varno identifikacijo
uporabnika ob izvedbi storitve
imetnik računa v Novi KBM
IMETNIK
INTERNI PLAČILNI je plačilni nalog, ki se glasi v dobro transakcijskih in drugih računov v Novi KBM d.d.
NALOG
pravna oseba, ki izdaja e-račun in ima s prejemnikom e-računa sklenjeno poslovno
IZDAJATELJ
razmerje
E-RAČUNA
denarna sredstva na TRK in odobrena prekoračitev stanja na računu, ki tvori t. i.
KRITJE
razpoložljivo stanje na računu
je vsota pozitivnega stanja na TRR (v domači in tujih valutah) in odobrene
KRITJE NA
prekoračitve stanja sredstev na računu
RAČUNU
KVALIFICIRANO
DIGITALNO
POTRDILO

identifikacijski in varnostni instrument, s pomočjo katerega se identificirate ob prijavi
za opravljanje storitev Poslovnega Bank@Neta; kvalificirano digitalno potrdilo
zagotavlja varno identifikacijo uporabnika ob izvedbi storitve

BANČNO GESLO
ZA DIGITALNO
POTRDILO

Zapisana kombinacija 8 znakov, ki jih določi uporabnik ob prijavi aplikacij EPP z
kvalificiranim digitalnim potrdilom. To geslo se uporablja ob vsaki prijavi z digitalnim
potrdilom v aplikacije EPP in pri podpisovanju paketov za pošiljanje na banko.

MNOŽIČNA SEPA
PLAČILA

SEPA plačila, ki jih nalogodajalec posreduje banki v paketu, ki bo obdelan po pravilih,
ki veljajo za množično obdelavo SEPA plačilnih nalogov (en promet v breme računa
nalogodajalca in x plačilnih nalogov v dobro na račune prejemnikov)
datoteka, ki vsebuje SEPA plačilne naloge v skladu s standardom ZbsXML 2.2,
oziroma datoteka za SEPA direktne obremenitve v skladu s standardom ISO 20022
XML SEPA.
osebna identifikacijska številka

PAKET
PIN (personal
identification
number)
PLAČILNA
TRANSAKCIJA
PLAČILNI NALOG
PLAČNIK
PODPISNIK

je dejanje pologa, prenosa ali dviga denarnih sredstev, ki ga odredi plačnik ali
prejemnik plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije preko banke neodvisna od
osnovnih obveznosti med plačnikom in prejemnikom plačila
je navodilo plačnikovi banki, s katerim plačnik ali prejemnik plačila odredi izvedbo
plačilne transakcije
je pravna ali fizična oseba, ki odredi plačilno transakcijo tako, da izda plačilni nalog ali
zagotovi soglasje k izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda prejemnik plačila
oseba, ki je pooblaščeni nalogodajalec in ima pravico razpolagati z denarnimi sredstvi

POOBLAŠČENEC,
POOBLAŠČENA
OSEBA

fizična oseba, ki je pooblaščena za razpolaganje z denarnimi sredstvi na bančnih
računih drugih oseb

PBN

Poslovni Bank@Net (elektronsko bančništvo za družbe)

POŽARNI ZID

v internetu ime za varnostni sklop, ki loči zunanji del omrežja (svetovni splet) od
notranjega dela omrežja banke (intranet) in onemogoča neavtoriziran dostop do
podatkov
fizična ali pravna oseba, ki ji je e-račun namenjen in ima z izdajateljem e-računa
sklenjeno poslovno razmerje

PREJEMNIK
E-RAČUNA
PREJEMNIK
PLAČILA

je fizična ali pravna oseba, ki je predviden prejemnik denarnih sredstev, ki so bila
predmet plačilne transakcije

PRISTOPNICA

pristopna izjava o nameri opravljanja storitev preko Poslovnega Bank@Neta

SEPA
SEPA DB

sistem za obdelavo plačil v evrih do vključno 50.000 EUR med bankami v EU in 4
državami (Islandija, Norveška, Liechtenstein in Švica), poravnava se izvaja naslednji
delovni dan
SEPA direktne obremenitve

SPLOŠNI POGOJI

splošni pogoji poslovanja za uporabo Poslovnega Bank@Neta
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PBN
SREDSTVA

denarna sredstva, vpisana na računih imetnika pri banki

STANDARD ISO
20022

standard za uvoz/izvoz podatkov v PBN (priročnik objavljen na straneh Združenja
bank Slovenije)

STANDARD ZBS

standard, sprejet na Združenju bank Slovenije

TRANSAKCIJSKI
RAČUN

je plačilni račun, ki ga odpre in vodi banka za uporabnika za namene izvrševanja
plačilnih transakcij in za druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za
uporabnika (v nadaljevanju: TRR)
uporabnik storitev Poslovnega Bank@Neta, ki ga s pooblastili določi imetnik računa
oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe
izbrano zaporedje znakov, ki ga določi banka; to zaporedje enolično določa
uporabnika in se ne spreminja

UPORABNIK
UPORABNIŠKO
IME
ZAKONITI
ZASTOPNIK

Šifra: EB-08

gospodarsko družbo zastopa zakoniti zastopnik, ki je pooblaščen za zastopanje po
zakonu ali po aktu o ustanovitvi; pravne osebe, ki niso gospodarske družbe, so pa
vpisane v ustrezno evidenco, imajo določbe o zastopniku urejene v statutu oziroma v
ustreznih pravilih ali v aktu o ustanovitvi

Verzija: 022
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1.

VSEBINA

1.

VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

2.

UVOD – KAJ STA POSLOVNI BANK@NET IN APLIKACIJA EPP------------------------------------10

3.

OPRAVLJANJE STORITEV PREKO POSLOVNEGA BANK@NETA – APLIKACIJA EPP ----10

4.

VARNOST POSLOVANJA-----------------------------------------------------------------------------------------11

5.

PRIJAVA V APLIKACIJO ------------------------------------------------------------------------------------------12

6.

SINHRONIZACIJA PODATKOV ---------------------------------------------------------------------------------13
6.1.

Sprememba bančnega gesla za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila--------18
6.1.1. Sprememba gesla na željo uporabnika aplikacije EPP -----------------------------------19
6.1.2. Obvezna sprememba gesla po izvršeni spremembi gesla s strani skrbnikaov EB 19

7.

8.

9.

6.2.

Zaklepanje bančnega gesla za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ---------21

6.3.

Odklepanje bančnega gesla za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila---------22

DOMAČE POSLOVANJE ------------------------------------------------------------------------------------------23
7.1.

Vstop v domače poslovanje ----------------------------------------------------------------------------23

7.2.

Pregled domačega stanja na računu ----------------------------------------------------------------24

POSLOVANJE S TUJINO------------------------------------------------------------------------------------------24
8.1.

Vstop v modul poslovanja s tujino-------------------------------------------------------------------25

8.2.

Pregled stanja na računu--------------------------------------------------------------------------------26

PROMET ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
9.1.

Pregled domačega prometa ----------------------------------------------------------------------------27

9.2.

Pregled deviznega prometa ----------------------------------------------------------------------------28

9.3.

Omejitev prikaza prometa -------------------------------------------------------------------------------28

9.4.

Tiskanje prometov -----------------------------------------------------------------------------------------29

9.5.

Dodatne funkcionalnosti v pregledu prometa----------------------------------------------------29

9.6.

Pregled izpiskov--------------------------------------------------------------------------------------------30

9.7.

Tiskanje izpiskov – PDF prikaz ------------------------------------------------------------------------31

9.8.

Tiskanje izpiskov – XML prikaz------------------------------------------------------------------------32

9.9.

Dodatne funkcionalnosti v pregledu izpiskov----------------------------------------------------33

10. PRIPRAVA PLAČILNIH NALOGOV ----------------------------------------------------------------------------34
10.1. Ročna priprava domačih plačilnih nalogov -------------------------------------------------------34
10.1.1. Priprava naloga za dvig EUR gotovine -------------------------------------------------------37
10.2. Ročna priprava plačil v tujino--------------------------------------------------------------------------38
10.2.1. Priprava naloga za dvig tuje gotovine ---------------------------------------------------------44
10.3. Register poslovnih partnerjev -------------------------------------------------------------------------45
10.4. Uvažanje plačilnih nalogov -----------------------------------------------------------------------------46
10.4.1. Nastavitev privzetih poti za uvoz plačilnih nalogov ----------------------------------------49
10.5. Podvojevanje nalogov------------------------------------------------------------------------------------49
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10.5.1. Podvojevanje iz pregleda Poslani nalogi v domačem poslovanju----------------------50
10.6. Vzorci plačil --------------------------------------------------------------------------------------------------51
10.6.1. Priprava novega vzorca---------------------------------------------------------------------------51
10.6.2. Vnos plačila z izbiro vzorca ----------------------------------------------------------------------52
11. PLAČEVANJE NALOGOV-----------------------------------------------------------------------------------------52
11.1. Plačevanje nalogov preko interneta -----------------------------------------------------------------52
11.1.1. Označevanje nalogov za plačilo ----------------------------------------------------------------52
11.1.2. Podpis paketa nalogov (plačevanje)-----------------------------------------------------------53
11.1.2.1. Individualno podpisovanje -----------------------------------------------------------------53
11.1.2.1.1. Individualno podpisovanje v primeru uporabnikove neaktivne seje -------------53
11.1.2.1.2. Individualno podpisovanje v primeru uporabnikove aktivne seje ----------------59
11.1.2.2. Delno (kolektivno) podpisovanje ---------------------------------------------------------63
11.1.2.2.1. Kolektivno podpisovanje v primeru uporabnikove neaktivne seje ---------------63
11.1.2.2.2. Kolektivno podpisovanje v primeru uporabnikove aktivne seje-------------------63
11.1.3. Napaka pri podpisovanju paketa nalogov (plačevanje)-----------------------------------63
11.2. Plačevanje nalogov ob izpadu internetne povezave -------------------------------------------64
12. PREGLED PLAČIL---------------------------------------------------------------------------------------------------66
12.1. Statusi nalogov ---------------------------------------------------------------------------------------------67
12.1.1. Statusi nalogov v pripravi-------------------------------------------------------------------------67
12.1.2. Statusi poslanih nalogov--------------------------------------------------------------------------67
12.2. Statusi paketov ---------------------------------------------------------------------------------------------68
12.3. Obvestila o plačilih ----------------------------------------------------------------------------------------69
13. ČAKALNA VRSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------69
13.1. Umik plačilnega naloga iz čakalne vrste -----------------------------------------------------------69
13.2. Sprememba prioritete ------------------------------------------------------------------------------------75
14. NAROČILA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------81
14.1. Priprava naročil---------------------------------------------------------------------------------------------81
14.2. Statusi in pošiljanje naročil-----------------------------------------------------------------------------82
15. PRILIVI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82
15.1. Pregled prilivov ---------------------------------------------------------------------------------------------82
15.2. Statusi prilivov ----------------------------------------------------------------------------------------------83
15.2.1. Statusi prilivov v pripravi --------------------------------------------------------------------------84
15.2.2. Statusi poslanih prilivov ---------------------------------------------------------------------------84
15.3. Pošiljanje prilivov ------------------------------------------------------------------------------------------84
15.4. Izvoz prilivov-------------------------------------------------------------------------------------------------84
16. TEČAJNA LISTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------85
16.1. Tečajnica NKBM --------------------------------------------------------------------------------------------85
16.2. Tečajnica BS -------------------------------------------------------------------------------------------------85
17. SPOROČILA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------86
17.1. Prejeta sporočila -------------------------------------------------------------------------------------------86
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17.2. Priprava sporočil -------------------------------------------------------------------------------------------87
17.3. Poslana sporočila------------------------------------------------------------------------------------------88
17.4. Statusi sporočil ---------------------------------------------------------------------------------------------89
17.4.1. Statusi sporočil v pripravi -------------------------------------------------------------------------89
17.4.2. Statusi prejetih sporočil ---------------------------------------------------------------------------89
17.4.3. Statusi poslanih sporočil --------------------------------------------------------------------------89
17.5. Pošiljanje sporočil -----------------------------------------------------------------------------------------89
18. NABIRALNIK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------89
18.1. Vsi posli -------------------------------------------------------------------------------------------------------90
18.2. Pregled e-Računi -------------------------------------------------------------------------------------------90
18.2.1. Uvoz paketa e-računov ---------------------------------------------------------------------------91
18.2.2. Podpis paketa e-računov -------------------------------------------------------------------------91
18.2.3. Statusi v pregledu e-Računi ---------------------------------------------------------------------91
18.2.3.1. Statusi v pregledu Priprava ----------------------------------------------------------------91
18.2.3.2. Statusi v pregledu Prejeti e-računi -------------------------------------------------------91
18.2.3.3. Statusi v pregledu Poslani e-računi------------------------------------------------------92
18.2.3.4. Statusi v pregledu Poslani paketi --------------------------------------------------------92
18.2.4. Izdelaj plačilni nalog -------------------------------------------------------------------------------92
18.3. Pregled e-Prijave/e-Odjave------------------------------------------------------------------------------93
18.3.1. Pošiljanje e-prijave/e-odjave---------------------------------------------------------------------94
18.3.2. e-Povratnice -----------------------------------------------------------------------------------------95
18.3.3. Statusi v pregledu e-Prijave/e-Odjave --------------------------------------------------------97
18.3.3.1. Statusi v pregledu Prejete------------------------------------------------------------------97
18.3.3.2. Statusi v pregledu Poslane ----------------------------------------------------------------97
18.4. Pregled SEPADB -------------------------------------------------------------------------------------------97
18.4.1. Uvoz paketa SEPADB ----------------------------------------------------------------------------97
18.4.2. Podpis paketa SEPADB --------------------------------------------------------------------------97
18.4.3. Statusi v pregledu SEPADB ---------------------------------------------------------------------98
18.4.3.1. Statusi v pregledu Priprava ----------------------------------------------------------------98
18.4.3.2. Statusi v pregledu Poslani paketi --------------------------------------------------------98
18.4.4. Pregled podrobnosti paketa SEPADB --------------------------------------------------------98
18.4.4.1. Pregled vsebine paketa SEPADB--------------------------------------------------------99
18.4.5. Pregled obvestil SEPADB ------------------------------------------------------------------------100
18.5. Pregled Množična SEPA plačila-----------------------------------------------------------------------100
18.5.1. Uvoz paketa množičnih SEPA plačil-----------------------------------------------------------101
18.5.2. Podpis paketa množičnih SEPA plačil --------------------------------------------------------101
18.5.3. Zahteva za preklic paketa množičnih SEPA plačil -----------------------------------------101
18.5.4. Statusi v pregledu Množična SEPA plačila --------------------------------------------------101
18.5.4.1. Statusi v pregledu Priprava ----------------------------------------------------------------101
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2.

UVOD – KAJ STA POSLOVNI BANK@NET IN APLIKACIJA EPP

Poslovni Bank@Net je način opravljanja bančnih storitev Nove KBM preko interneta. Uporabniku
ponuja hiter in varen način poslovanja z banko. Takšno poslovanje prinaša mnoge prednosti –
prihranek časa, stalen pregled stanja na računih, neodvisnost od poslovnega časa bančnih enot in
zasebnost.
Aplikacija EPP Poslovnega Bank@Neta je namenjena opravljanju osnovnih transakcij med
podjetjem in banko. Gre za namestitveno različico aplikacij Poslovnega Bank@Neta, ki omogoča
uporabniku delo s programom brez internetne povezave. Uporabnik se preko interneta poveže z
banko samo pri sprejemanju in pošiljanju podatkov.
Aplikacija EPP deluje na operacijskih sistemih, za katere nudi podporo podjetje Microsoft (c)
(podrobnosti na strani: http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/default.mspx). Za delovanje aplikacije
EPP se priporoča najmanj procesor Pentium III z 256 MB pomnilnika, minimalno 100 MB prostora
na trdem disku (brez prostora za podatkovno bazo) in grafično kartico s podporo ločljivosti 1024 x
768 in 16-bitno barvno globino. Za pravilno delovanje aplikacije EPP je potrebno imeti na
računalniku nastavljen pravilen sistemski čas in pravilne regionalne nastavitve (Slovenija).
Program deluje v različnih lokalnih omrežjih. Število hkratnih uporabnikov ni omejeno. Več
informacij o potrebni opremi se nahaja v navodilih za namestitev programa EPP (EB-09).
3.

OPRAVLJANJE STORITEV PREKO POSLOVNEGA BANK@NETA – APLIKACIJA
EPP

Aplikacija EPP Poslovnega Bank@Neta omogoča:



















vpogled v stanje in promet na računih,
vpogled v izpiske,
vpogled v prilive iz tujine,
vpogled v obvestila o plačilih (samo v poslovanju s tujino),
pošiljanje podatkov za statistiko Banke Slovenije,
pošiljanje plačilnih nalogov v banko,
pošiljanje naročil v banko,
pošiljanje sporočil,
upravljanje čakalne vrste plačilnih nalogov v domačem poslovanju,
pregled e-prijav/e-odjav,
pregled paketov (e-računov, SEPADB, množičnih SEPA plačil),
pošiljanje e-prijave/e-odjave,
pošiljanje paketov datotek preko Nabiralnika (e-računi, SEPADB, množična SEPA plačila),
pregled in polnjenje poslovnih predplačniških VISA kartic
pregled obvestil o obrestih in nadomestilih po poslovnem računu
pregled poravnave specifikacij po plačilnih karticah
pregled prejetih pozitvivnih in negativnih e-povratnic za e-prijavo/e-odjavo in e-račun
vnos, pregled in pošiljanje zahtev za Odprtje novega akreditiva

Plačilne naloge se lahko v aplikaciji EPP oblikuje na dva načina:



s prenosom datoteke podatkov o plačilnih nalogih v formatu TKDIS, ZBSxml ali ISO 20022
xml standardu,
z ročnim vnosom podatkov o plačilnih nalogih v aplikacijo in sestavo paketa plačilnih nalogov
za pošiljanje na banko.

Različne pakete datotek (e-računi, SEPADB, množična SEPA plačila,…) se lahko pošlje na banko
v funkcionalnosti NABIRALNIK.
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Glede na določeno funkcijo uporabnikov v podjetju oziroma njihova pooblastila, sistem Poslovnega
Bank@Neta loči različne nivoje uporabnikov:




Vnašalec: priprava in oblikovanje plačilnih nalogov. Vnašalec ne more pošiljati plačilnih
nalogov v obdelavo na banko. To lahko stori samo podpisnik.
Podpisnik: priprava, oblikovanje in pošiljanje plačilnih nalogov v obdelavo na banko.
Podpisnik lahko oblikuje tudi pakete plačilnih nalogov.
Kolektivni podpisnik: delno podpisovanje paketov plačilnih nalogov. Paket plačilnih
nalogov se pošlje v obdelavo na banko šele, ko je paket podpisalo zadostno število
kolektivnih podpisnikov.

Nivo uporabnika določi imetnik računa na obr. 1654 EB-23 Pooblastilo za opravljanje storitev na
transakcijskem računu preko Poslovnega Banka@Neta.
4.

VARNOST POSLOVANJA

Aplikacija EPP Poslovnega Bank@Neta je nameščena na uporabnikovem osebnem računalniku,
kar pomeni, da se uporabnik poveže z banko preko interneta samo pri pošiljanju in sprejemanju
podatkov. Varnost poslovanja preko interneta je v preteklih letih napredovala z velikimi koraki. Za
varovanje zasebnosti pri poslovanju s Poslovnim Bank@Netom je Nova KBM uporabila
najsodobnejše oblike varnostnih storitev:



Overjanje - postopek kjer elektronska banka preveri osebo, ki želi poslovati preko interneta.
Uporabnik se z overjanjem prepriča, da zares izmenjuje podatke z elektronsko banko Nove
KBM.
Šifriranje - postopek s katerim Nova KBM zagotavlja, da je vse elektronsko poslovanje
skrito nepooblaščenim osebam. Podatke lahko vidita in bereta le elektronska banka in njen
uporabnik.

Poslovni Bank@Net za overjanje zahtevnejših storitev uporablja:




ENKRATNA GESLA, ki jih je mogoče uporabiti le enkrat. Vsak uporabnik elektronske banke
lahko dobi IDENTIFIKACIJSKO KARTICO (glej sliko), ki vsako minuto ustvari novo geslo,
znano le lastniku kartice in elektronski banki. Geslo se pokaže na prikazovalniku elektronske
bančne kartice, od koder ga uporabnik prepiše v sistem elektronskega bančništva. Poleg te
kartice uporabnik dobi tudi številko PIN, brez katere elektronska bančna kartica ni uporabna.
Kvalificirano digitalno potrdilo (podrobnosti so opisane v Splošnih pogojih za uporabo
Poslovnega Bank@Neta, obr. 1744) katerega prijavi sam uporabnik v sistem elektronskega
bančništva Nove KBM (postopek prijave je opisan v dodatku 5).

Pozor: Identifikacijska kartica se ob poskusu odpiranja avtomatsko uniči!
Varnostni mehanizmi preko interneta, za preklop na bančno infrastrukturo, so izredno zanesljivi.
Banka je zavarovala dostop preko interneta s kakovostnim požarnim zidom. Tako uporabniki do
storitev dostopajo samo do strežnikov zunaj požarnega zidu. Prehod od zunaj ni mogoč. Če se
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identifikacijska kartica ne bo uporabljala več kot dva meseca, lahko pride do desinhronizacije
kartice z bančnim strežnikom, kar pomeni, da ne bo več mogoče pošiljati plačil v banko. V tem
primeru se o tem obvesti skrbnike elektronskega bančništva, ki poskrbijo za sinhronizacijo kartice.
5.

PRIJAVA V APLIKACIJO

Ob zagonu programa EPP se prikaže okno za vnos uporabniškega imena in uporabniškega gesla,
ki omogoča vstop v program. Uporabniško ime in geslo za prvi dostop posameznih uporabnikov
določi pooblaščena oseba družbe.

Priporoča se, da posamezni uporabniki EPP svoje geslo, ob prvi uporabi za dostop do programa,
spremenijo. To se izvede s klikom na ključavnico
, ki se nahaja v spodnjem levem delu
glavnega okna programa. Odpre se okno za spremembo gesla:

Za spremembo gesla je potrebno, v vnosno polje »Trenutno geslo«, vnesti geslo, s katerim ste
vstopili v program. V vnosno polje »Novo geslo« se vnese novo geslo. Novo geslo se še enkrat
vpiše v polje »Novo geslo ponovno«. V kolikor novo geslo ni vnešeno v obe polji enako, se pojavi
okno z opozorilom:
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V primeru uspešne zamenjave gesla, se pojavi okno z zapisom:

Ob naslednjem vstopu v program se vnese novo geslo. Priporoča se, da se uporabniško geslo za
dostop do programa EPP spreminja enkrat mesečno. Geslo naj bo sestavljeno iz velikih, malih črk
in številk. Priporoča se, da ima geslo dolžino šest znakov.
6.

SINHRONIZACIJA PODATKOV

Aplikacija EPP Poslovnega Bank@Neta je nameščena na uporabnikovem osebnem računalniku.
To pomeni, da se uporabnik preko interneta poveže z banko samo pri pošiljanju in sprejemanju
podatkov.
Postopek sinhronizacije podatkov je opisan po korakih.
Prvi korak:
S klikom na logotip Nove KBM ali z izbiro gumba
povezava z bančnim strežnikom:
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Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
predčasno zaključi.

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri) se postopek

Drugi korak:
Postopek se nadaljuje z izbiro varnostne zaščite:

Pri sinhronizaciji z enkratnim geslom (kartica
SecurID) se izbere gumb:
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Tretji korak:
Postopek se nadaljuje z vnosom varnostnih elementov:
Vnos PIN-a in enkratnega gesla pri
sinhronizaciji z enkratnim geslom (kartica
SecurID):

Vnos oz. izbiro se potrdi z izbiro gumba
postopek predčasno zaključi. Z izbiro gumba

Izbira kvalificiranega digitalnega potrdila iz
seznama vseh digitalnih potrdil pri sinhronizaciji s
kvalificiranim digitalnim potrdilom:

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri)

se

(Nazaj) se aplikacija vrne nazaj na drugi korak.

Četrti korak :
Ob prvi prijavi uporabnika z kvalificiranim digitalnim potrdilom, v aplikacijo EPP, se odpre okno z
obvestilom. V desnem spodnjem kotu, na dnu okna, se nahaja ikona »Nastavi geslo«.
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Peti korak:
S klikom na znak
»Nastavi geslo« se odpre novo okno za vnos - »Vnos novega bančnega
gesla za digitalno potrdilo«.
V kolikor uporabnik ne želi nastaviti novega bančnega gesla, se izbere gumb
Aplikacija nadaljuje šesti korak prijave - povezava z bančnim strežnikom.

(Naprej).

Pomembo:
Nastavitev bančnega gesla za obstoječe uporabnike aplikacije EPP ne bo obvezna do 1. oktobra
2013. Po tem datumu bo aplikacija EPP ob prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom zahtevala
OBVEZEN vnos bančnega gesla.
Priporoča se, da se po uvedbi bančnega gesla za uporabo digitalnega potrdila, to geslo nastavi
takoj ob prvi prijavi uporabnika v aplikacijo EPP.
Nastavitev bančnega gesla za uporabo digitalnega potrdila je OBVEZNA za vse nove uporabnike
aplikacije EPP, ko se bodo prvič prijavili v aplikacijo EPP.
Uvedba bančnega gesla za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila je namenjena zagotavljanju
višje varnosti uporabnika ob prijavi v spletno banko.
Bančno geslo za uporabo digitalnega potrdila mora vsebovati najmanj 8 znakov. Priporočljivo je,
da se pri nastavitvi bančnega gesla uporabi, male in velike črke, številke in posebne znake kot so:
+, *, !, #, ?,..
Aplikacija EPP ob vnosu novega gesla prikazuje kvaliteto gesla.

Šesti korak:
Vpis novega gesla z najmanj 8 znaki. Po zaključenem vpisu novega gesla, se isto geslo vpiše še v
polje »Potrdite novo geslo«.
Aplikacija EPP dovoli nastavitev izbranega gesla ne glede na kvaliteto vpisanega gesla.
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Po zaključenem vnosu novega bančnega gesla za digitalno potrdilo se, s klikom na gumb POTRDI,
vpisano novo bančno geslo potrdi. S klikom na gumb PREKLIČI, se postopek nastavitve novega
dodatnega bančnega gesla ponovi. Aplikacije se vrne na peti korak prijave.
Sedmi korak:
Po kliku na gumb POTRDI se prikaže obvestilo o uspešnosti/neuspešnosti nastavitve gesla. V
kolikor je bilo geslo uspešno nastavljeno, se s klikom na gumb »V redu« nadaljuje postopek prijave
v aplikacijo EPP – osmi korak. V primeru, da je bilo geslo neuspešno nastavljeno, se postopek
ponovi.

Pomembno:
Bančno geslo za uporabo digitalnega potrdila ima privzeto neomejeno dobo veljavnosti.
Osmi korak:
Postopek se nadaljuje s prenosom podatkov iz banke:

Vzpostavi se povezava z banko in iz bančnega sistema se prenesejo najnovejši podatki. Po
končanem prenosu podatkov se prikaže poročilo o prenosu:
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Postopek sinhronizacije se zaključi z izbiro gumba

(Končaj).

Razen stanja na računu se prenesejo tudi izpiski, tekoči promet, statusi nalogov, statusi naročil,
tečajnice, sporočila... Hkrati s tem se vzpostavi uporabniška seja:

Pomembno:
Gumb za prenos podatkov je po vzpostavitvi zveze z banko zelene barve:
(uporabniška seja
je vzpostavljena, levo od gumba je zapisano ime uporabnika), kar pomeni, da je postopek
naslednjih sinhronizacij krajši (izvedeta se samo prvi in osmi korak). Uporabnik sejo prekine z
izbiro gumba .
6.1.

Sprememba bančnega gesla za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila

Uporabnik aplikacije EPP lahko kadarkoli spremeni bančno geslo za uporabo kvalificiranega
digitalnega potrdila.
Sprememba gesla se lahko izvede na 2 načina:
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6.1.1.

Sprememba gesla na željo uporabnika aplikacije EPP

Uporabnik spletne banke lahko spremeni bančno geslo kadarkoli želi. To lahko izvede ob prijavi z
digitalnim potrdilom pri povezavi na strežnik banke.
Sprememba gesla se izvede s klikom na
kotu na ekranu »Prenos podatkov«.

, ki se nahaja v desnem zgornjem

Odpre se novo okno »Sprememba gesla«.

Sprememba gesla poteka na enak način kot postavitev novega bančnega gesla, ki je opisana v
petem koraku tč. 6 teh navodil.
6.1.2.

Obvezna sprememba gesla po izvršeni spremembi gesla s strani skrbnikaov EB

Na željo uporabnika aplikacije EPP lahko skrbniki EB spremenijo bančno geslo za uporabo
digitalnega potrdila. Skrbnik EB sporoči novo postavljeno ali spremenjeno bančno geslo
uporabniku po telefonu ali elektronski pošti.
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Pri prijavi v aplikacijo EPP se najprej pokaže obvestilo: «! Vaše geslo je potrebno spremeniti«.
Sprememba gesla se izvede na enak način kot postavitev prvega bančnega gesla, ki je opisana v
petem koraku tč. 6 teh navodil.
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S klikom na
se odpre okno »Sprememba gesla«. Postopek je opisan pri
obvezni spremembi gesla v tč. 6.1.

6.2.

Zaklepanje bančnega gesla za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila

Bančno geslo za kvalificirano digitalno potrdilo se v aplikaciji EPP avtomatično zaklene po 3 kratnem neuspelem poskusu vnosa bančnega gesla. Aplikacija opozarja na napačno prijavo.

Po tretjem zaporednem poskusu vnosa bančnega gesla se izpiše opozorilo:

Aplikacija izpiše opozorilo: »Overitveni element je zaklenjen. Odklenete ga lahko s kartico
SecurId. V primeru težav pokličite skrbnike elektronske banke«. V desnem spodnjem kotu
ekrana se prikaže ikona »Odkleni geslo«. S klikom na znak
odklepanje bančnega gesla.
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6.3.

Odklepanje bančnega gesla za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila

Uporabnik aplikacije EPP lahko sam odklene geslo. Za odklepanje gesla potrebuje močnejši
overitveni element SecurID.

V kolikor uporabnik nima overitvenega elementa SecurID, se za odklepanje gesla obrne na
skrbnike EB. Na zahtevo uporabnika aplikacije EPP mu skrbniki EB odklenejo geslo. V primeru,
da uporabnik aplikacije EPP ne pozna ali pozabi bančno geslo, se s strani skrbnikov EB izvede še
sprememba obstoječega gesla.
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Ob prijavi v aplikacijo EPP uporabnik ponovi postopek spremembe gesla, ki je opisan v tč. 6.1.2
teh navodil.
7.

DOMAČE POSLOVANJE

Delo s programom je zaradi grafične razporeditve posameznih modulov, znanih iz programov
(NASTAVITVE) je omogočena
družine Windows in MS Office, preglednejše in lažje. V modulu
nastavitev posameznih funkcij, ki jih lahko uporabnik izvaja v aplikaciji EPP. V kolikor se aplikacija
EPP ne odziva v skladu z navodili, je potrebno preveriti pravice uporabnika v modulu Nastavitve.
7.1.

Vstop v domače poslovanje

S prijavo v aplikacijo EPP, program samodejno odpre zavihek »Splošno« in prikaže na ekranu
aktualna »Obvestila«. Prikaz zavihka »Splošno« je vezan na pravico uporabnika – »Domače
poslovanje«.

V glavnem oknu je možen izbor naslednjih funkcionalnosti:








SPLOŠNO – pregledovanje obvestil, stanja na računu, tečajnica NKBM, tečajnica BS,
pomoč,
PROMET – pregledovanje prometa in priprava nalogov,
PLAČILA – priprava nalogov, plačila nalogov (poslani nalogi), poslani paketi, izvoženi paketi,
uvožene datoteke,
SPOROČILA – pregled, priprava in pošiljanje sporočil,
NABIRALNIK – pregled e-računi, e-prijave/e-odjave, e-povratnice, SEPADB, množična
SEPA plačila, pregled in polnjenje poslovne predplačniške VISA kartice, pregled obvestil o
obrestih, nadomestilih in opominih po poslovnem računu, pregled obvestil o poravnavi
specifikacij po plačilnih karticah – trgovci, vnos in pregled zahtev za Odprtje akreditiva.
DRUGE STORITVE – ogled spletne strani www.nkbm.si.
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7.2.

Pregled domačega stanja na računu

Program EPP omogoča pregled:

ali


knjižnega stanje na računu
informativnega stanja na računu.

Knjižno stanje se čez dan spreminja v skladu z urniki delovanja plačilnih sistemov. Prikazano
stanje v aplikaciji EPP je trenutno knjižno stanje na računu (obdelani nalogi v določenem trenutku).
Informativno stanje je stanje, ki je enako knjižnemu stanju, zmanjšanemu za vse naloge v breme
oz. povečanemu stanju za vse naloge v dobro poslovnega računa, v okviru Nove KBM, ki čakajo
na izvršitev (z valuto plačila vnaprej), v skladu z urniki delovanja plačilnih sistemov. Datum je
datum valute zadnjega odliva oz. priliva v prihodnosti.
V zavihku SPLOŠNO se izbere na levi strani okna možnost »Stanje na računu«. Program prikaže
stanje na poslovnem računu, samo za domače poslovanje - valuta EUR.

Pozor:
Stanje in ostale podatke se osveži s klikom na logotip Nove KBM (v zgornjem desnem delu okna).
Med prikazom knjižnega ali informativnega stanja, v glavnem oknu, se lahko izbira s klikom na
puščico
desno od zapisa »Knjižno stanje/Informativno stanje«.
8.

POSLOVANJE S TUJINO

Program EPP razen domačega poslovanja omogoča tudi poslovanje s tujino. Z uporabo aplikacije
EPP je možno pripravljati in pošiljati plačila za tujino, pregledovati in tiskati izpiske v tuji valuti,
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spremljati knjižno in evidenčno stanje na računu, pošiljati statistične podatke za Banko Slovenije in
pošiljati naročila na banko.
V modulu NASTAVITVE omogoča aplikacija EPP nastavitev možnosti uporabe funkcionalnosti
»Poslovanje s tujino«, za vsakega uporabnika posebej. Če uporabnik nima aktivirane možnosti
uporabe funkcionalnosti »Poslovanje s tujino«, ne more pregledovati podatkov, za katere nima
določene pravice. V modulu NASTAVITVE omogoča aplikacija EPP nastavitev posameznih
funkcij, ki jih lahko izvaja uporabnik aplikacije EPP. V kolikor se program uporabniku ne odziva v
skladu z navodili, je potrebno preveriti pravice uporabnika.
8.1.

Vstop v modul poslovanja s tujino

S prijavo v aplikacijo EPP, se samodejno odpre glavno okno aplikacije, modul SPLOŠNO (pregled
Obvestila), ki je opisan v tč. 7.1 teh navodil.
V kolikor uporabnik želi opravljati plačila za poslovanje s tujino, je potreben izbor funkcionalnosti
»Poslovanje s tujino«. S klikom na funkcionalnost »Poslovanje s tujino« se odpre glavno okno
izbrane funkcionalnosti.

Izbor med funkcionalnostjo »Domače poslovanje« in »Poslovanje s tujino« je možno tudi med
uporabo programa, ne glede na to, kje v aplikaciji EPP se uporabnik nahaja.
V glavnem oknu je možen izbor enakih funkcionalnosti kot pri funkcionalnosti »Domače
poslovanje«. Funkcionalnosti glavnega okna so opisane v tč. 7 teh navodil.
Razen opisanih funkcionalnosti v tč. 7.1 teh navodil sta dodani še fuknkcionalnosti:



NAROČILA – priprava in pošiljanje naročil v banko,
PRILIVI – pregledovanje in tiskanje prilivov iz tujine, izpolnjevanje statističnih podatkov za
BS
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8.2.

Pregled stanja na računu

Po kliku na zavihek SPLOŠNO se odpre osnovno okno s prikazom različnih obvestil. Na levi strani
okna se nahaja ifunkcionalnost »Stanje na računu«. S klikom na izbrano možnost, program
prikaže stanje na računu v vseh valutah.

Aplikacija prikaže stanje za vse valute, v katerih se je odvijal promet na računu. Če je stanje na
deviznem delu računa enako 0, program prikaže samo stanje na domačem delu računa. Stanje se
osveži s klikom na »Knjižno stanje/Informativno stanje«. Vzpostavi se povezava z banko in iz
bančnega sistema se prenesejo najnovejši podatki. Razen stanja na računu se prenesejo tudi
izpiski, tekoči promet, tečajnice, sporočila…
Med prikazom knjižnega in informativnega stanja se lahko izbira s klikom na puščico , desno od
zapisa »Knjižno stanje/Informativno stanje«. »Knjižno stanje« je stanje na računu ob koncu
prejšnjega delovnega dne. »Informativno stanje« prikazuje razen dospelih informacij tudi
informacije o ne-knjiženem prometu podjetja tekom delovnega dne. Vsebuje dospele informacije o
prilivih iz tujine z valuto knjiženja v prihodnjih dneh. To pomeni, da informativni promet ni enak
knjižnemu.
Pomembno:
Knjižni promet za tekoči datum je viden naslednji delovni dan.
Za prikaz stanja na računu je možen izbor valute, v kateri aplikacija EPP prikaže stanje (zgolj
informativne narave). S klikom na puščico
desno od prikaza stanja, program odpre spustni
seznam, v katerem je prikazan skupen znesek domačega in deviznega stanja vseh valut na
računu, preračunan v izbrane različne valute. V kolikor se želi stalno prikazovanje stanja v kateri
od prikazanih valut, se klikne na željeno valuto prikazovanja in program bo vedno prikazoval stanje
v izbrani valuti. Za preračun stanja v željeni valuti se uporablja srednji tečaj Banke Slovenije.
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9.

PROMET

9.1.

Pregled domačega prometa

Z izborom funkcionalnosti PROMET, se odpre okno za prikaz prometa. Privzeta vrednost prikaza
so vsi tekoči prometi.
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Promet v dobro in promet v breme se ločita glede na barvo prikaza:
Knjižni promet v breme.
Knjižni promet v dobro.
Informativni promet v breme.
Informativni promet v dobro (za račun odprt v Novi KBM).
9.2.

Pregled deviznega prometa

Z izborom funkcionalnosti PROMET se odpre okno za prikaz prometa. Privzeta vrednost prikaza
so vsi tekoči prometi.

Promet v dobro in promet v breme se ločita glede na barvo prikaza:
Promet v breme.
Promet v dobro.
9.3.

Omejitev prikaza prometa

Program prikaže vse postavke prometa, lahko pa se prikaz prometa loči v promet v dobro in
promet v breme. Za izbiro prikaza prometa aplikacija EPP ponuja možnost izbora:
Prikaz vseh prometov (v dobro in breme).
Prikaz prometa v dobro.
Prikaz prometa v breme.
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Razen izbora vrste prometa program omogoča omejitev prikaza prometa. S klikom na puščico
se odpre spustni seznam:
Tekoči promet
Brez omejitev
Obdobje od/do

Program prikaže promet za tekoči dan.
Program prikaže vse postavke izbranega prometa.
Program prikaže vse postavke izbranega prometa v
izbranem obdobju.

Aplikacija EPP v spodnjem delu okna prikaže tudi kumulativne podatke o prikazanem prometu.
9.4.

Tiskanje prometov

Z izbiro ikone tiskalnika
prometa«.

program odpre novo okno: »Predogled tiskanja izbranega

V tem oknu se lahko izbira velikost prikaza strani. V spodnjem delu okna program prikaže še
število strani izbranega prikaza in trenutno stran prikaza. S klikom na gumb tiskalnika
, v levem
zgornjem delu okna, se prikaz natisne.
9.5.

Dodatne funkcionalnosti v pregledu prometa

Dodatne funkcionalnosti pregleda prometa se prikliče s klikom na desni gumb miške. Prikaže se
seznam:
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Filtriraj

Program omogoča navadno filtriranje, pri tem je aktiven kriterij filtriranja
- vrednost polja, ki je bilo izbrano.

Prekliči filter

Z izbiro se prekliče filtriran prikaz (isto funkcijo ima funkcijska tipka F5).

Preglej

Z izbiro se odpre pregled podrobnih podatkov izbranega prometa.

Natisni promet
Natisni izpisek (html)
Kreiraj plačilni nalog iz
prometa
Shrani na odlagališče

Z izbiro se natisne prikazan promet.
Z izbiro se natisne izbrani izpisek.
Z izbiro se v pripravo plačil zapiše plačilni nalog s podatki izbranega
prometa (velja samo za promete v BREME za domače poslovanje).
Z izbiro se vse prikazane podatke kopira v odlagališče. Izbrane
podatke se lahko prilepi v druge tipe programov (npr. Excel).

9.6.

Pregled izpiskov

V okviru funkcionalnosti PROMET je omogočen pregled in tiskanje bančnih izpiskov. Izbere se
možnost IZPISKI in program prikaže podatke z izpiski. V pregledu so za posamezen izpisek
prikazani le kumulativni podatki.

Z dvoklikom na izbran zapis izpiska se prikaže pregled prometa posameznega izpiska. Prikažejo
se vsi prometi za izbran izpisek.
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9.7.

Tiskanje izpiskov – PDF prikaz

Tiskanje izpiska je omogočeno na dva načina:
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V oknu za predogled tiskanja se lahko izbira velikost prikaza strani. V spodnjem delu okna program
prikaže število strani izbranega prikaza in trenutno stran prikaza. S klikom na gumb za tiskalnik , ki se nahaja v levem zgornjem delu okna, se prikaz natisne.
POMEMBNO:
Za tiskanje se lahko izbere več izpiskov hkrati.
9.8.

Tiskanje izpiskov – XML prikaz

S postavitvijo miške na izbran izpisek in s klikom na desni gumb miške se izbere funkcionalnost
»Natisni izpisek«. Izbere se XML prikaz. Odpre se novo okno za predogled tiskanja.

S klikom na ikono tiskalnika
natisne.
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9.9.

Dodatne funkcionalnosti v pregledu izpiskov

Pregled izpiskov omogoča tudi dodatne funkcionalnosti. Te se prikliče s klikom na desni gumb
miške. Prikaže se seznam:

Natisni izpisek Z izbiro se natisne izbrani izpisek v PDF prikazu. Oblikovno je ta izpis podoben
izpisku, ki ga banka pošlje po pošti, vendar ne vsebuje vseh podatkov (velja
(PDF)
samo za domači izpisek). Manjkajo podatki: kontokorentni kredit, nalogi na
čakanju, stornirani nalogi, rezervacije.
Natisni izpisek Z izbiro se natisne izbrani izpisek v HTML prikazu. Oblikovno izpisek ni
podoben izpisku, ki ga banka pošlje po pošti, vendar vsebuje vse podatke.
(HTML)
Z izbiro se izvozi podatke v tekstovno datoteko v formatu TKDIS (velja samo za
TKDIS
domače izpiske).
datoteka
XML datoteka Z izbiro se izvozi podatke v XML datoteko.
Z izbiro se izvozi podatke v XML strukturi po standardu ZBSXML.
ZBSXML
datoteka
Z izbiro se izvozi podatke v XML strukturi po standardu ISO 20022 XML.
ISO20022
Z izbiro se vse prikazane podatke kopira v odlagališče. Podatke se lahko nato
Shrani na
prilepi v druge tipe programov (npr. Excel).
odlagališče
POMEMBNO:
Za izvoz se izbere več izpiskov hkrati tako, da se izbere željeno obdobje.
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10.

PRIPRAVA PLAČILNIH NALOGOV

Aplikacija EPP omogoča pripravo:
domačih plačilnih nalogov
plačil za tujino.




Plačilne naloge je v aplikaciji EPP možno pripraviti na dva načina:
z ročnim vnosom,
z uvozom (ročni in/ali avtomatski uvoz) v predpisani strukturi.




Program podpira uvoz:
domačih plačilnih nalogov z uporabo standarda TKDIS, ZBSXML ali ISO 20022 XML,
uvoz plačilnih nalogov za tujino z uporabo standarda ZBSXML ali ISO 20022 XML.




Koristne povezave:
1. Priročnik za uporabo standarda ZBSxml:
http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=885
2. Priročnik za uporabo standarda ISO 20022 XML:
http://www.sepa.si/SloPrenova/Gradiva_Publikacije/Sepa_Zbs/PrirocnikISO20022_SCT.zip.
10.1.

Ročna priprava domačih plačilnih nalogov

Za ročni vnos plačilnih nalogov v aplikacijo EPP, se na levi strani okna izbere napis Domače
poslovanje. Izbere se zavihek PLAČILA in odpre se pregled za pripravo in plačevanje domačih
plačilnih nalogov.
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Za dodajanje novega plačilnega naloga v domačem plačevanju se izbere gumb
odpre se okno za vnos domačega plačilnega naloga:

(DODAJ) in

Domače plačilo je sestavljeno iz dveh zavihkov:



NALOG (vnese se splošne podatke o nakazilu in podatke o osnovi za statistiko),
DODATNO (vnese se dodatne podatke za SEPA plačilo 1).

V zavihku NALOG se vnese naslednje podatke:
Nujen

S klikom v kvadratek se označi nujnost naloga.

Prioriteta

Vnese se prioriteta med 50 in 99 (privzeta vrednost je 97).

Način plačila

Po kliku na puščico
desno od vnosnega polja se izbere način plačila
(NAKAZILO, GOTOVINA)
Podatki o plačniku. Podatki se za aktivno podjetje izpolnijo samodejno.

Plačnik
Referenca v
breme
Namen

Vnese se podatke o referenci (privzeta vrednost je SI99).
Vnese se podatke o namenu nakazila (privzeta vrednost je PLAČILO
RAČUNA). Po kliku na puščico , na desni strani polja Namen nakazila se
odpre šifrant namenov za nakazila.

1

Dodatne podatke se lahko izpolni, če so izpolnjeni naslednji pogoji v sklopu NALOG: oznaka valute (EUR),
znesek (<= 50.000,00), nujnost (nenujno plačilo), SWIFT banke prejemnika (kontrola obstoja v registru
SEPA udeleženk).
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Koda namena

Po kliku na puščico
se na desni strani prikaže roletni meni, v katerem se
izbere ustrezna koda namena (privzeta vrednost je GDSV).

Prejemnik

Vnese se podatke o prejemniku (naziv, ulica, kraj). Možen je ročen vnos ali pa
vnos iz registra poslovnih partnerjev, ki se odpre po kliku na puščico , desno
od polja Naziv pri prejemniku.

Datum
zapadlosti

Vpiše se datum zapadlosti naloga (privzeta vrednost je tekoči datum). Po kliku
na puščico , desno od vnosnega polja za datum, se odpre koledar.

Znesek

Vpiše se znesek plačilnega naloga.

Račun

Vnese se podatke o računu prejemnika.

Referenca v
dobro

Vnese se podatke o referenci (privzeta vrednost je SI99).

V oknu plačilnega naloga se pri nekaterih poljih (Namen, Naziv, Koda namena), na njihovi desni
strani nahajajo puščice , ki olajšujejo delo. Ob kliku na puščico se prikaže šifrant, kjer so od prej
shranjeni pogosti vnosi za uporabo. Če se v katerega od teh šifrantov klikne dvakrat ime izbranega
poslovnega partnerja, namen ali vrsto posla (odvisno od šifranta), se ta avtomatsko vpiše v plačilni
nalog. V primeru dodajanja poslovnega partnerja iz registra BS, je potrebno najprej prenesti
register. Z izbiro gumba na desni strani
aktivira.

(Prenesi register se prenos registra

Za vnos dodatnih SEPA podatkov se izbere v plačilnem nalogu zavihek DODATNO in prikaže se
naslednje okno:
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V zavihku DODATNO se izpolni polja:
Referenčna oznaka

Vpiše se referenčna oznaka.

Kategorija namena

Po kliku na puščico , na desni strani, se prikaže roletni meni. Izbere se
ustrezna kategorija namena.
Vnese se identifikacijske podatke plačnika.

Identifikacija
plačnika
Identifikacija
prejemnika
Končni dolžnik

Vnese se identifikacijske podatke končnega dolžnika.

Končni upnik

Vnese se identifikacijske podatke končnega upnika.

Vnese se identifikacijske podatke prejemnika.

Vsi podatki so neobvezni.
Izpolnjen nalog se shrani z izbiro gumba
(POTRDI). Vnesenih podatkov se ne shrani,
če se izbere gumb
(PREKLIČI). Aplikacija ima vgrajene kontrole na pravilnost zapisov
vnesenih podatkov. V kolikor je kakšen podatek napačen ali manjka, se polje z napako obarva
rdeče in aplikacija prikaže ustrezno obvestilo o napaki.

Pomen gumbov:
(DA)
(NE)
(Prekliči)

Nalog se shrani z napako v mapo »Priprava nalogov« (takšnega
plačilnega naloga ni možno poslati na banko, plačilni nalog ima v statusu
viden klicaj).
Plačilnega naloga se ne shrani (vsi vneseni podatki izginejo).
Vrne se v vsebino plačilnega naloga, kjer so nepravilno izpolnjena polja
obarvana rdeče. V kolikor se z miško postavi na rdeče obarvano polje,
se bo za označeno polje izpisal opis napake.

10.1.1. Priprava naloga za dvig EUR gotovine
Za dodajanje naloga za dvig EUR gotovine v domačem plačevanju, se izbere gumb
(DODAJ)
in odpre se okno za vnos domačega plačilnega naloga. V polju Način plačila se desno od
vnosnega polja, po kliku na puščico , izbere način plačila GOTOVINA in odpre se okno:
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V zavihku NALOG se vnese naslednje podatke:
Nujen
Prioriteta
Način plačila

Nalog za dvig gotovine je lahko samo nenujen.
Vnese se prioriteta med 50 in 99 (privzeta vrednost je 97).
Način plačila je GOTOVINA.

Plačnik

Podatki o plačniku. Podatki se za aktivno podjetje izpolnijo samodejno.

Referenca
Namen

Vnese se podatke o referenci (privzeta vrednost je SI99).
Vnese se podatke o namenu nakazila (privzeta vrednost je DVIG
GOTOVINE).
Dovoljena vrednost je CASH.
Vnese se podatke (ime in priimek, vrsta identifikacijskega dokumenta, številka
identifikacijskega dokumenta). Podatki se morajo ujemati s podatki na banki.

Koda namena
Dvig gotovine
Datum
zapadlosti
Znesek

Vpiše se datum zapadlosti naloga (privzeta vrednost je tekoči datum). Po kliku
na puščico , desno od vnosnega polja za datum, se odpre koledar.
Vpiše se znesek dviga.

Nalog se shrani z izbiro gumba
(PREKLIČI).
izbere gumb

10.2.

(POTRDI). Vnesenih podatkov se ne shrani, če se

Ročna priprava plačil v tujino

Za ročni vnos plačilnih nalogov v aplikacijo EPP se na levi strani okna izbere napis Poslovanje s
tujino. Nato se izbere zavihek PLAČILA. Odpre se pregled za pripravo in plačevanje nakazil v
tujino:
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Za dodajanje novega plačila za tujino se izbere gumb
plačila v tujino:
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Plačilo v tujino je sestavljeno iz štirih zavihkov:





NALOG (vnese se splošne podatke o nakazilu in podatke o osnovi za statistiko),
KRITJE (vnese se podatke o vrsti kritja za izbrano nakazilo),
DODATNO (vnese se podatke o banki posrednici in dodaten opis),
DODATNO (vnese se dodatne podatke za SEPA plačilo 2).

Zavihka NALOG in KRITJE vsebujeta obvezna polja za vnos plačila v tujino, medtem ko sklopa
DODATNO vsebujeta le neobvezna polja.
V zavihku NALOG se vnese naslednje podatke:
Nujen
Instrument plačila
Način plačila
Prejemnik
Banka prejemnika

S klikom v kvadratek se označi, ali je nalog nujen (SEPA plačilo je lahko
le nenujno).
Po kliku na puščico , ob polju se prikaže spustni seznam, v katerem se
izbere ustrezna opcija. Za SEPA plačilo je dovoljena vrednost 1NAKAZILA, KREDITNA PISMA IN ČEKI.
Po kliku na puščico , ob polju, se prikaže spustni seznam, kjer se izbere
ustrezna opcija. Za SEPA plačilo je dovoljena vrednost NAKAZILO.
Vnese se podatke o prejemniku. Možen je ročen vnos ali pa vnos iz
registra tujih poslovnih partnerjev, ki se odpre po kliku na puščico ,
desno od polja Banka prejemnika.
Vnese se podatke o banki prejemnika.

ABA ROUTING No.
(za področje ZDA)
Datum predložitve

Podatek se obvezno vpišei samo, kadar je država banke prejemnika ZDA.

Tip kritja

Izbere se tip kritja (privzeta vrednost je 1 – TRR – v valuti nakazila). Po
kliku na puščico , desno od vnosnega polja se prikaže spustni seznam,
v katerem se izbere ustrezna opcija:

1 – TRR – v valuti nakazila,

2 – TRR – izbira valut.
Vpiše se znesek plačilnega naloga. V polju za zneskom se izbere oznaka
valute plačila v tujino. Izbor valute je možen s klikom na puščico, ki se
nahaja na desnem robu vnosnega polja, z vpisom kratice oznake valute
ali z vpisom šifre valute (SEPA plačilo je do zneska 50.000,00 EUR).
Izbere se ustrezna vrsta stroškov (privzeta vrednost je SHA). Po kliku na
puščico , desno od vnosnega polja, se prikaže spustni seznam za izbor
stroškov. Izbere se ustrezna opcija: SHA, BEN ali OUR. Za SEPA plačilo
je dovoljena vrednost SHA.
Vnese se opis namena plačila. Podatek Namen in Referenca se
izključujeta.
Strukturirana referenca za SEPA plačila (RF). Podatek Referenca in
Namen se izključujeta.

Znesek

Stroške nakazila
krije
Namen
Referenca

Vpiše se datum zapadlosti naloga (privzeta vrednost je tekoči datum). Po
kliku na puščico , desno od vnosnega polja za datum, se odpre koledar.

2

Dodatne podatke se izpolni, če so izpolnjeni naslednji pogoji v sklopu NALOG: oznaka valute (EUR),
znesek (<= 50.000,00), stroške nakazila krije (SHA), nujnost (nenujno plačilo), instrument plačila (1 –
nakazila, kreditna pisma in čeki, 2 – storno nakazila, kreditnih pisem in čekov), način plačila (NAKAZILO),
SWIFT banke prejemnika (kontrola obstoja v registru SEPA udeleženk).
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Statistika

Izbere se puščica
, desno od vnosnega polja in odpre se šifrant
statističnih osnov (z dvoklikom se izbere ustrezno šifra). Možen je tudi
ročni vnos šifre. Za znesek nižji od protivrednosti 100.000,00 USD se
»Opis« izpiše samodejno, za višji znesek naloga je potrebno polje izpolniti
ročno. Znesek statistike mora biti enak znesku plačilnega naloga.

Vnos podatkov se potrdi z izbiro gumba
(POTRDI). V primeru izbire 1 – TRR v valuti
nakazila se podatki o kritju samodejno izpolnijo in nalog se shrani v pripravo. V kolikor se ne
izbere možnost 1 – TRR v valuti nakazila, se izbere drugi zavihek KRITJE:

Za dodajanje kritja, se izbere gumb

(DODAJ) in odpre se okno za vnos kritja:

V zavihku KRITJE se izpolni naslednja polja:
Valuta
Izbor valute je možen s klikom na puščico , ki se nahaja na desnem robu
vnosnega polja ali z vpisom kratice oznake valute ali z vpisom šifre valute v
vnosno polje.
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Račun (za kritje)

Podatki so za aktivni račun že izpolnjeni.

Znesek

Ob izbiri oznake valute se znesek izpolni samodejno. V primeru izbora
oznake valute EUR, se pri preračunu v valuto naloga upošteva prodajni
tečaj Nove KBM na dan vnosa naloga. V primeru izbora druge oznake
valute, se informativni preračun opravi po tečaju Banke Slovenije na dan
vnosa naloga po zadnji tečajnici, ki je bila prevzeta z bančnega strežnika.
S klikom na gumb
se znesek za izbrano valuto samodejno preračuna.
Preračun se prikaže le, če kritje ni v celoti že izpolnjeno. Prikaže se razlika
med zneskom plačila in manjkajočim zneskom v valuti, ki je bila izbrana.

Posamezen vnos valute kritja se potrdi s klikom na gumb
(POTRDI). Vnesenih
podatkov za kritje se ne shrani, če se izbere gumb
(PREKLIČI). Aplikacija se vrne v
zavihek KRITJE.
Vnos dodatnih podatkov je neobvezen in ne vpliva na pravilnost vnosa plačilnega naloga za tujino.
Za vnos dodatnih podatkov se izbere zavihek DODATNO in prikaže se naslednje okno:

V prvem zavihku DODATNO se izpolni polja:
Banka posrednica

Vnese se podatke o banki posrednici.

Dodaten opis

Vnese se podatek – dodaten opis, sporočilo banki.

Vsa prikazana polja so neobvezna.
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Za vnos dodatnih SEPA podatkov se izbere drugi zavihek DODATNO in prikaže se novo okno:

V drugem zavihku DODATNO se izpolni polja:
Referenčna oznaka

Vpiše se referenčna oznaka.

Koda namena

S klikom na puščico , desno od vnosnega polja, se prikaže roletni meni.
V prikazanem meniju se izbere ustrezna koda namena.
S klikom na puščico , desno od vnosnega polja, se prikaže roletni meni.
V prikazanem meniju se izbere ustrezna kategorija namena
Vnese se identifikacijske podatke plačnika.

Kategorija namena
Identifikacija
plačnika
Identifikacija
prejemnika
Končni dolžnik

Vnese se identifikacijske podatke končnega dolžnika.

Končni upnik

Vnese se identifikacijske podatke končnega upnika.

Vnese se identifikacijske podatke prejemnika.

Nalog se shrani z izbiro gumba
(POTRDI). Vnesenih podatkov se ne shrani z izborom
(PREKLIČI). Aplikacija vsebuje kontrole na pravilnost vnesenih podatkov. V
gumba
kolikor je kakšen podatek napačen ali zahtevanega podatka ni, se polje z napako obarva rdeče in
aplikacija prikaže obvestilo:
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Pomen gumbov:
(DA)
(NE)
(Prekliči)

Nalog se shrani z napako v mapo »Priprava nalogov« (takšnega
plačilnega naloga ni možno poslati na banko, plačilni nalog ima v statusu
viden klicaj).
Plačilnega naloga se ne shrani (vsi vneseni podatki izginejo).
Vrne se v vsebino plačilnega naloga, kjer so nepravilno izpolnjena polja
obarvana rdeče. V kolikor se z miško postavi na rdeče obarvano polje,
se bo za označeno polje izpisal opis napake.

10.2.1. Priprava naloga za dvig tuje gotovine
V zavihku NALOG se vnese Instrument plačila 7-TUJA GOTOVINA in Način plačila GOTOVINA.
Prikaže se novo okno:

V zavihku NALOG se vnese naslednje podatke:
Nujen
Instrument
plačila
Način plačila

Nalog za dvig gotovine je lahko samo nenujen.
Instrument plačila je lahko samo 7-TUJA GOTOVINA.

Dvig gotovine

Vnese se podatke (ime in priimek, vrsta identifikacijskega dokumenta, številka
identifikacijskega dokumenta). Podatki se morajo ujemati s predloženimi
podatki na banki.
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Datum
predložitve

Vpiše se datum zapadlosti naloga (privzeta vrednost je tekoči datum). Po kliku
na puščico , desno od vnosnega polja za datum, se odpre koledar.

Tip kritja

Izbere se tip kritja (privzeta vrednost je 1 – TRR – v valuti nakazila).

Znesek

Vpiše se znesek plačilnega naloga. V polju za oznako valute se izbere valuta
plačila. Izbor valute je možen s klikom na puščico ob robu vnosnega polja, z
vpisom kratice oznake valute ali z vpisom šifre valute (valuta EUR ni
dovoljena).

Stroške
nakazila krije

Namen
Statistika

Izbere se ustrezna vrsta stroškov (privzeta vrednost je SHA). Po kliku na
puščico , desno od vnosnega polja, se prikaže spustni seznam, iz katerega
se izbere ustrezno oznako stroškov: SHA, BEN, OUR.
Vnese se podatke o namenu nakazila (privzeta vrednost je DVIG
GOTOVINE).
Izbere se puščico , desno od vnosnega polja in odpre se šifrant statističnih
osnov. V šifrantu se z dvoklikom izbere ustrezna šifra statistične osnove. Šifro
statistične osnove je možno vnesti tudi ročno. V kolikor so zneski nižji od
protivrednosti 100.000,00 USD, se »Opis« izpiše samodejno. V kolikor je
znesek naloga višji, je potrebno polje izpolniti ročno. Znesek statistike mora
biti enak znesku plačilnega naloga.

Nalog se shrani z izbiro gumba
gumb
(PREKLIČI).
10.3.

(POTRDI). Vnesenih podatkov ne shrani, če se izbere

Register poslovnih partnerjev

Aplikacija EPP omogoča dodajanje poslovnih partnerjev v register poslovnih partnerjev. Za vnos
poslovnega partnerja v register se izbere gumb
(PARTNERJI). Gumb se nahaja v pregledu
priprave nalogov. S klikom na gumb se odpre register poslovnih partnerjev:
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Izbere se gumb
partnerju.

(DODAJ) in odpre se vnosno okno za dodajanje podatkov o poslovnem

V okno za dodajanje poslovnih partnerjev se vnese podatke o prejemniku, banki prejemnika in po
(POTRDI).
potrebi še dodatne podatke. Vnesene podatke se potrdi z izbiro gumba
Vnesenih podatkov se ne shrani, v kolikor se izbere gumb
(PREKLIČI).
10.4.

Uvažanje plačilnih nalogov

Aplikacija EPP omogoča uvoz plačilnih nalogov.
Struktura uvoženih plačilnih nalogov mora biti v skladu s standardom TKDIS, ZBSXML ali ISO
20022.
Uvoz plačilnih nalogov se izvede z izborom zavihka PLAČILA in mapo Priprava nalogov.
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V naslednjem koraku se izbere gumb
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Za dodajanje uvozne poti se izbere gumb
se izbere pot do uvozne datoteke:

(DODAJ) in odpre se okno Raziskovalca, v katerem

Ime uvozne datoteke se lahko vnese ročno ali s klikom na puščico desno od vnosnega polja. S
klikom se odpre spustni seznam, v katerem se določi pot uvozne datoteke. Nato se izbere gumb
Odpri in odpre se okno, v katerem je dodana pot uvozne datoteke:
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Uvoz se potrdi z izbiro gumba

(Naprej). Odpre se novo okno:

(Dokončaj) je uvoz plačilnih nalogov končan in nalogi so uvrščeni v mapo
Z izbiro gumba
Priprava nalogov.
POMEMBNO:
Po uspešno zaključenem postopku uvoza plačilnih nalogev se uvozna datoteka ne izbriše.
10.4.1. Nastavitev privzetih poti za uvoz plačilnih nalogov
Natančna navodila za nastavitev privzetih poti za uvoz plačilnih nalogov so opisana v poglavju
20.2.2.
10.5.

Podvojevanje nalogov

Pri vnosu nalogov (domače poslovanje in poslovanje s tujino) je v aplikacije EPP vgrajena funkcija
Podvoji nalog. Podvojevanje nalogov ni odvisno od statusa posameznega plačilnega naloga ali
mape, ki je bila izbrana.
Z miško se postavi na izbran plačilni nalog, ki se ga želi podvojiti. S klikom se desni gumb miške se
pojavi roletni meni, kjer se izbere možnost Podvoji.
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Na ekranu se pojavi naslednje okno:

Izbrane naloge se podvoji z izbiro gumba
(DA). Pojavi se obvestilo, da so bili nalogi
dodani v mapo Priprava nalogov. Izbranih nalogov se ne podvoji, če se izbere gumb
(NE).

10.5.1. Podvojevanje iz pregleda Poslani nalogi v domačem poslovanju
V pregledu Poslani nalogi v domačem poslovanju se z miško postavi na izbrani plačilni nalog.
Izbere se možnost
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in nalog se podvoji. Nalog lahko
V primeru, da se želi plačilni nalog podvojiti, se izbere gumb
poljubno popravite ali dopolnite. V nalogu se spremeni potrebne podatke in se ga potrdi z izbiro
(POTRDI). Pojavi se obvestilo, da je bil nalog dodan v mapo Priprava nalogov.
gumba
10.6.

Vzorci plačil

Aplikacija EPP omogoča dodajanje vzorcev plačil.
10.6.1. Priprava novega vzorca
Vzorec plačila se vnese tako, da se izbere zavihek PLAČILA. Odpre se pregled za pripravo in
plačevanje nalogov, v katerem se izbere gumb

V zgornjem levem delu okna se izbere gumb
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(DODAJ) in odpre se okno za vnos vzorca plačila. Vanj se vnese le podatke,
Izbere se gumb
ki jih potrebujete, preostale podatke se pusti neizpolnjene. Vnesene podatke se potrdi z izbiro
gumba
(POTRDI). Vnesenih podatkov se ne shrani, če se izbere gumb
(PREKLIČI).
10.6.2. Vnos plačila z izbiro vzorca
Za ročni vnos plačilnih nalogov iz pripravljenih vzorcev plačilnih nalogov se izbere zavihek
PLAČILA. Odpre se okno za pripravo in plačevanje plačilnih nalogov. Izbere se gumb
(DODAJ) in odpre se vnosno okno plačilnega naloga. V zgornjem levem delu okna se izbere gumb
in odpre se seznam vzorcev plačil. Podatke želenega vzorca se lahko prenese v plačilni nalog
na dva načina:



z dvoklikom na posamezen zapis vzorca,
s klikom na zapis vzorca in izborom gumba

11.

PLAČEVANJE NALOGOV

11.1.

Plačevanje nalogov preko interneta

(IZBERI).

V kolikor se želi označiti naloge za plačilo, je potrebno najprej odpreti mapo Priprava nalogov. V
omenjeni mapi se označi naloge, ki se jih želi plačati. Aplikacija EPP vodi izvedbo od podpisovanja
plačilnih nalogov do pošiljanja paketa plačilnih nalogov banki.
11.1.1. Označevanje nalogov za plačilo
V mapi Priprava nalogov se lahko za plačilo izbere samo naloge, ki nimajo napake. Nalog za
plačilo lse ahko označi na več načinov:
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z miško se postavi na nalog in klikne desni gumb; pojavi se meni, kjer se izbere možnost
Označi za pošiljanje;
z miško se postavi na nalog in se na tipkovnici pritisne na tipko za presledek;
nalog se označi s klikom na status naloga v pripravi.

(barva statusa je
V vseh primerih imajo plačilni nalogi v statusu (stolpec S) vidno kljukico
vezana na datum plačila). Za plačilo se lahko označi več nalogov hkrati. To se izvede tako, da se
pritisne na tipko Shift na tipkovnici in hkrati z dvoklikom miške označi plačilne naloge ali pa se ob
pritisnjeni tipki Shift pomika po tabeli plačilnih nalogov s smernimi tipkami. Ko se enkrat plačilni
nalogi nahajajo v mapi Nalogi za plačilo, jih ni več možno spreminjati, lahko pa se prekliče njihovo
plačilo in plačilni nalogi se vrnejo v mapo Priprava nalogov, kjer se jih lahko spreminja.
Pomembno:
Plačilni nalog, ki ima napako, ima v stolpcu S (status) viden klicaj
datum plačila). Naloga z napako se ne more označiti za plačilo.

(barva statusa je vezana na

11.1.2. Podpis paketa nalogov (plačevanje)
Postopek podpisa paketa plačilnih nalogov je odvisen od treh dejavnikov:




oblike varnostne zaščite (uporaba enkratnega gesla – kartica SecurID ali uporaba
kvalificiranega digitalnega potrdila),
od uporabnikove seje na nivoju aplikacije (ali je uporabnikova seja aktivna ali neaktivna),
nivoja podpisnika (individualni ali kolektivni podpisnik).

11.1.2.1. Individualno podpisovanje
11.1.2.1.1. Individualno podpisovanje v primeru uporabnikove neaktivne seje
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V primeru neaktivne seje je gumb za prenos podatkov z bančnega strežnika rumene barve

.

Postopek plačevanja je v nadaljevanju opisan po korakih.
Prvi korak:
Ko se želi plačati naloge, označene za plačilo, se izbere gumb
(Pošlji), ki se nahaja v
spodnjem desnem kotu okna PLAČILA. Nalogi, označeni za plačilo, se iz mape Priprava nalogov
premaknejo v mapo Nalogi za plačilo in vzpostavi se povezava z bančnim strežnikom:

(Naprej). Z izbiro gumba
Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
podpisovanja predčasno zaključi in nalogov se ne pošlje na banko.

(Zapri) se postopek

Drugi korak:
Postopek se nadaljuje z izbiro varnostne zaščite:
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Pri sinhronizaciji z enkratnim geslom (kartica
SecurID) se izbere gumb:

Pri sinhronizaciji s kvalificiranim digitalnim
potrdilom se izbere gumb:

Tretji korak:
Postopek se nadaljuje z vnosom varnostnih elementov:
Vnos uporabniškega imena, PIN-a in
enkratnega gesla pri sinhronizaciji z enkratnim
geslom (kartica SecurID):
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Pri izbiri kvalificiranega digitalnega potrdila se prikaže okno z zahtevo vpisa dodatnega bančnega
gesla za digitalno potrdilo.

Vnos se potrdi z izbiro gumba

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri), se postopek

podpisovanja predčasno zaključi in nalogov se ne pošlje na banko. Z izbiro gumba
aplikacija vrne nazaj na drugi korak.

(Nazaj) se

Četrti korak:
Paket nalogov, ki je označen za plačilo, se lahko poljubno poimenuje. V polje pod Opis paketa se
lahko vnese poljuben tekst dolžine do 35 znakov. Aplikacija EPP samodejno poimenuje paket tako,
da zapiše naziv paketa »Paket nalogov«, določi sistemski datum in uro, ko je bil paket plačan.
Aplikacija EPP omogoča izbor datuma izvršitve plačila poslanega paketa plačilnih nalogov.

Z izboromo možnost Natisni obrazec, se prikaže predogled tiskanja z vsebovanimi nalogi:
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S klikom na gumb tiskalnika
natisne.

, ki se nahaja v levem zgornjem kotu okna se prikazan obrazec

(Naprej). Z izbiro gumba
(Zapri), se postopek
Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
podpisovanja predčasno zaključi. Plačilnih nalogov se ne pošlje na banko. V primeru nadaljevanja
postopka, se prikaže okno:

Postopek se nadaljuje z izbiro gumba

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri), se postopek

podpisovanja predčasno zaključi in plačilnih nalogov se ne pošlje na banko. Z izbiro gumba
(Nazaj), se aplikacija vrne nazaj, na začetek četrtega koraka.
Peti korak – samo pri uporabi enkratnega gesla – kartica SecurID:
Postopek se nadaljuje z vnosom enkratnega gesla s kartice SecurID:
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Vnos se potrdi z izbiro gumba

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri), se postopek

podpisovanja predčasno zaključi in plačilnih nalogov se ne pošlje na banko. Z izbiro gumba
(Nazaj), se aplikacija vrne nazaj, na konec četrtega koraka.
Šesti korak:
Postopek se nadaljuje s prenosom podatkov na banko:

Po končanem prenosu podatkov na banko, se v oknu prikaže poročilo o prenosu:
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Postopek plačevanja se zaključi z izbiro gumba

(Končaj).

11.1.2.1.2. Individualno podpisovanje v primeru uporabnikove aktivne seje
V primeru aktivne seje je gumb za prenos podatkov iz bančnega strežnika zelene barve:
od gumba je zapisano ime uporabnika). Uporabnik sejo prekine z izbiro gumba .

(levo

V primeru, da ima uporabnik že aktivno sejo, je postopek plačevanja identičen postopku,
opisanemu v predhodnem poglavju 11.1.2.1.1, tako, da se izvedejo le prvi, četrti, peti in šesti
korak. Postopek plačevanja je v nadaljevanju opisan po korakih:
Prvi korak:
(Pošlji). Gumb se
Za plačevanje plačilnih nalogov, označenih za plačilo, se izbere gumb
nahaja v spodnjem desnem kotu okna PLAČILA. Nalogi, označeni za plačilo, se iz mape Priprava
nalogov premaknejo v mapo Nalogi za plačilo in vzpostavi se povezava z bančnim strežnikom:
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Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
(Naprej). Z izbiro gumba
podpisovanja predčasno zaključi in plačilnih nalogov se ne pošlje banki.

(Zapri), se postopek

Drugi korak:
Paket nalogov, označenih za plačilo, se lahko poljubno poimenuje. V polje pod Opis paketa se
lahko vnese poljuben tekst dolžine do 35 znakov. Aplikacija za ime paketa sama določi
poimenovanje paketa, sistemski datum in uro, ko je bil paket plačan. Aplikacija EPP omogoča
izbor, datuma izvršitve plačila.

Z izborom možnost Natisni obrazec, se prikaže predogled tiskanja obrazca z vsebovanimi nalogi:
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Z izbiro gumba tiskalnika
natisne.

, ki se nahaja v levem zgornjem kotu okna, se prikazan obrazec

Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
(Naprej). Z izbiro gumba
(Zapri), se postopek
podpisovanja predčasno zaključi in plačilnih nalogov se ne pošlje na banko. V primeru nadajevanja
postopka, se prikaže okno:

Postopek se nadaljuje z izbiro gumba

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri), se postopek

podpisovanja predčasno zaključi in plčilnih nalogov se ne pošlje na banko. Z izbiro gumba
(Nazaj), se aplikacija EPP vrne nazaj, na začetek drugega koraka.
Tretji korak – samo pri uporabi enkratnega gesla – kartica SecurID:
Postopek se nadaljuje z vnosom PIN-a in enkratnega gesla s kartice SecurID:
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Vnos se potrdi z izbiro gumba

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri), se postopek

podpisovanja predčasno zaključi in plačilnij nalogov se ne pošlje banki. Z izbiro gumba
se aplikacija vrne nazaj, na konec tretjega koraka.

(Nazaj)

Četrti korak:
Postopek se nadaljuje s prenosom podatkov v banko:

Po končanem prenosu podatkov v banko, se prikaže poročilo o prenosu:
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Postopek plačevanja se zaključi z izbiro gumba

(Končaj).

11.1.2.2. Delno (kolektivno) podpisovanje
Postopek delnega podpisovanja in pošiljanja paketa nalogov banki je podoben postopku
individualnega podpisovanja. Razlika je v tem, da imajo podpisniki pravico le delnega
(kolektivnega) podpisovanja paketov nalogov, in dokler paketa nalogov ne podpiše zadostno
število podpisnikov, se le-ta ne posreduje v bančni sistem obdelav in je viden v mapi Delno
podpisani paketi. Status delno podpisanih paketov:
Paket je delno podpisan, in ko ga bo podpisalo zadostno
število podpisnikov, bo prenesen v banko.
Z dvoklikom na posamezen delno podpisan paket je možen pregled vsebine paketa.
Vsi delno podpisani paketi nalogov so vidni v mapi Delno podpisani paketi. Delno podpisane
pakete je možno:




dokončno podpisati (paket nalogov se pošlje banki),
preklicati (paketa z nalogi ni več možno poslati banki),
podvojiti (podvojeni nalogi iz paketa so vidni v mapi Priprava nalogov).

11.1.2.2.1. Kolektivno podpisovanje v primeru uporabnikove neaktivne seje
Postopek plačevanja je identičen postopku, opisanemu v poglavju 11.1.2.1.1.
11.1.2.2.2. Kolektivno podpisovanje v primeru uporabnikove aktivne seje
Postopek plačevanja je identičen postopku, opisanemu v poglavju 11.1.2.1.2.
11.1.3. Napaka pri podpisovanju paketa nalogov (plačevanje)
V primeru napake pri podpisovanju aplikacija prikaže obvestilo:
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Najpogostejši vzroki za prekinitev postopka plačevanja so:



11.2.

uporabnik v banki nima pravice podpisovanja za izbrani račun,
uporabnik v banki nima pravice podpisovanja z izbranim medijem (s kartico SecurID ali
kvalificiranim digitalnim potrdilom),
kartica SecurID je desinhronizirana -> pokličite skrbnika elektronskega bančništva.
Plačevanje nalogov ob izpadu internetne povezave

Ob izpadu internetne povezave ali drugih težavah informacijskih sistemov se lahko plačilne naloge
dostavi banki na dva načina:



Plačilne naloge se v papirni obliki odnese v banko,
Plačilne naloge (velja samo za domače plačilne naloge), se shrani na disketo in se disketo
odnese v banko.

Postopek se izvede na naslednji način:
V glavnem zavihku PLAČILA, v mapi Priprava nalogov, se izbere naloge, ki se jih želi plačati
(plačilne naloge se označi za plačilo na opisan način v poglavju 11.1.1). Nato se s klikom na desni
gumb miške prikliče dodatne funkcije ter izbere možnost Posebne funkcije/Izvozi označene
naloge/TKDIS ali ZBSXML:

Odpre se novo okno Shrani datoteko. Preden se postopek nadaljuje, se je potrebno prepričati, da
je disketa v disketnem pogonu.
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Pozor:
Nalogi so po izvozu na disketo še vedno vidni v mapi Priprava nalogov.
Hkrati z disketo s plačilnimi nalogi je potrebno banki predložiti tudi obrazec, ki ga mora podpisati
pooblaščeni podpisnik podjetja. Obrazec se natisne tako, da se za vse označene plačilne naloge v
mapi Priprava nalogov izvede postopek plačevanja, kot je opisan v poglavju 11.1.2 (in
podpoglavjih), do prikaza okna:

Pred zapis Natisni obrazec se doda kljukica
in se izbere gumb
(Naprej). Odpre se okno, ki
ponudi tiskanje spremnega obrazca (vsi potrebni podatki so že vneseni v obrazec!).
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Po izvedenem tiskanju obrazca se postopek plačevanja v aplikaciji EPP prekine.

12.

PREGLED PLAČIL

Plačila se lahko pregledujejo, z zborom zavihka PLAČILA. Odpre se okno plačil.

V oknu plačil se na levem delu ekrana nahajajo naslednje mape:
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Priprava nalogov

Nalogi, ki so vneseni v aplikacijo in čakajo, da se jih označi za plačilo.

Nalogi z napako

Nalogi, ki imajo napako.

Nalogi za plačilo

Nalogi, ki so označeni za plačilo in čakajo, da se jih pošlje na banko.

Poslani nalogi

Nalogi, ki so že bili poslani na banko.

Nalogi v obdelavi

Nalogi, ki so prejeti na banki in so v obdelavi.

Obdelani nalogi

V banki že obdelani nalogi.

Zavrnjeni nalogi

V banki zavrnjeni nalogi.

Poslani paketi

V banko poslani paketi nalogov.

Delno podpisani
paketi
Uvožene datoteke

Paketi nalogov, ki so delno podpisani.
V aplikacijo EPP uvožene datoteke nalogov.

Obvestila o plačilih Obvestila o opravljenih plačilih. To so samo plačila posredovana v tujino –
Poslovanje s tujino.
S klikom na posamezno mapo se ta odpre in prikažejo se nalogi (paketi nalogov), ki jih mapa
vsebuje. Možnost prikaza se lahko datumsko omejuje. S klikom na puščico , se odpre spustni
seznam, v katerem se lahko izbira med možnostmi:

12.1.

Statusi nalogov

Program EPP prikazuje statuse nalogov, ki so bili poslani na banko. Statusi nalogov se osvežujejo
ob vsakokratni sinhronizaciji podatkov z banko. Statusi nalogov so prikazani v izbranem pregledu z
ikono na začetku vrstice.
12.1.1. Statusi nalogov v pripravi
Nalogi v pripravi imajo statuse določene glede na zapadlost (datum) predložitve:
Nalog je že zapadel v plačilo.
Nalog je že zapadel v plačilo in ima napako (naloga ne moremo poslati banki).
Nalog je že zapadel v plačilo in je označen za plačilo.
Nalog zapade v plačilo na današnji dan.
Nalog zapade v plačilo na današnji dan in ima napako (naloga se ne more poslati na
banko).
Nalog zapade v plačilo na današnji dan in je označen za plačilo.
Nalog še ni zapadel v plačilo.
Nalog še ni zapadel v plačilo in ima napako (naloga se ne more poslati na banko).
Nalog še ni zapadel v plačilo in je označen za plačilo.
12.1.2. Statusi poslanih nalogov
Poslani nalogi lahko imajo naslednje statuse:
Nalog je v obdelavi (prejet v banko in čaka na obdelavo).
Nalog je obdelan.
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Nalog je zavrnjen.
Nalog je umaknjen (umik iz čakalne vrste ali preklic delno podpisanega naloga).
Nalog je delno podpisan. Nalog bo prenesen v banko, ko ga bo podpisalo zadostno število
podpisnikov.
Status naloga je viden tudi na posameznem plačilnem nalogu. Status posameznega plačilnega
naloga se vidi na dnu, v spodnjem levem kotu izbranega plačilnega naloga.

Razen zapisa statusa izbranega plačilnega naloga je na nalogu izpisano še ime vnašalca naloga in
datum vnosa naloga v mapo »Priprava nalogov«.
12.2.

Statusi paketov

Plačilne naloge se pošilja na banko, v paketih. V mapi Poslani paketi se nahajajo paketi, ki so bili
že poslani na banko.
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Paketi imajo naslednje statuse:
Paket je v banki in čaka na obdelavo (najmanj en nalog v paketu je še v obdelavi).
Paket je v banki in čaka na obdelavo (najmanj en nalog v paketu je zavrnjen).
Vsi nalogi iz paketa so bili obdelani.
Vsi nalogi iz paketa so bili obdelani (najmanj en nalog v paketu je zavrnjen ali/in
umaknjen iz čakalne vrste).
Paket je bil umaknjen (umik delno podpisanega paketa).
Paket je delno podpisan. Paket bo prenesen v banko, ko ga bo podpisalo zadostno
število podpisnikov.
12.3.

Obvestila o plačilih

Funkcionalnost »Obvestila o plačilih« je na voljo samo v funkcionalnosti »Poslovanje s tujino«.
V tem pregledu so prikazana Obvestila za vsa opravljena/poslana plačila v tujino.
POMEMBNO:
Z izbiro gumba
, v spodnjem delu okna pregleda Obvestila o plačilih je možno obvestila izvoziti
po standardu ISO 20022 XML za izbrano obdobje.

13.

ČAKALNA VRSTA

Aplikacija EPP omogoča upravljanje s čakalno vrsto
samo v funkcionalnosti »Domače
poslovanje«. V okviru čakalne vrste sta omogočeni dve funkcionalnosti:


13.1.

umik plačilnega naloga iz čakalne vrste,
sprememba prioritete.
Umik plačilnega naloga iz čakalne vrste

Umik plačilnega naloga je možen samo za plačilne naloge:




z bodočim datumom zapadlosti (praviloma do 1 dan pred valuto plačila (do D–1)),
ki še niso bil obdelani
ki se nahajajo v mapi »Nalogi v obdelavi«.

Pogojno se lahko umaknejo tudi plačilni nalogi s tekočim datumom zapadlosti na dan D, vendar to
ne velja za plačilne naloge:



ki so že bili potrjeni in so v čakalni vrsti
če je na dan D na poslovnem računu dovolj sredstev za izvršitev plačila.
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V zgoraj navedenih pogojih se umik plačila iz čakalne vrste ne izvede – zahtevek za umik je
neuspešen.
Pomembno:
Pred začetkom izvajanja postopka umika plačilnega naloga iz čakalne vrste je potrebno
OBVEZNO izvršiti sinhronizacijo podatkov (postopek je opisan v poglavju 6).
Prvi korak:
Plačilni nalog, ki ga uporabnik aplikacije EPP želi umakniti, se najprej označi (z enojnim klikom na
vrstični prikaz plačilnega naloga, da potemni) in izbere se gumb

(Prekliči nalog).

Drugi korak:
Odpre se okno za vzpostavitev povezave z bančnim strežnikom.
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Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
(Naprej). Z izbiro gumba
predčasno zaključi/prekine. V kolikor se postopek nadaljuje, se odpre okno:

(Zapri), se postopek

Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
(Naprej). Z izbiro gumba
predčasno zaključi/prekine. V kolikor se postopek nadaljuje, se odpre okno:

(Zapri), se postopek
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Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
predčasno zaključi/prekine.

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri), se postopek

Tretji korak – samo pri uporabi enkratnega gesla – kartica SecurID:
Postopek se nadaljuje z vnosom PIN-a in enkratnega gesla s kartice SecurID:

Vnos se potrdi z izbiro gumba

(Naprej). Z izbiro gumba

(Zapri), se postopek

podpisovanja predčasno zaključi/prekine in nalog se ne pošlje na banko. Z izbiro gumba
(Nazaj), se aplikacija vrne, nazaj na konec drugega koraka.
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Četrti korak:
Postopek se nadaljuje s prenosom podatkov iz banke:

Vzpostavi se povezava z banko. Po končanem prenosu podatkov se prikaže poročilo o prenosu:

Postopek posredovanja zahtevka banki za umik plačilnega naloga iz čakalne vrste se zaključi z
izbiro gumba
(Končaj). Aplikacija v informativnem oknu prikaže informacijo, da je bil zahtevek
za umik plačilnega naloga iz čakalne vrste poslan banki.
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Peti korak:
V mapi Nalogi v obdelavi se v stolpcu Status vidi, da je nplačilni alog v postopku umika.

Uspešnost postopka umika plačilnega naloga je odvisna od delovanja zalednega bančnega
sistema in od tega ali je plačilni nalog v banki že prepoznan kot pravilen in zato že usmerjen v
plačilni sistem. V tem primeru umik ni več izvedljiv.
Pomembno:
V primeru uspešno zaključenega postopka umika plačilnega naloga iz čakalne vrste pridobi takšen
nalog status
- (nalog je umaknjen):

Tak plačilni nalog je umaknjen iz bančne čakalne vrste in ne bo procesiran v plačilne sisteme.
Šifra: EB-08
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13.2.

Sprememba prioritete

Prioriteto se lahko spreminja le plačilnim nalogom, ki še niso bili obdelani in se nahajajo v mapi
Nalogi v obdelavi. Postopek spremembe prioritete je opisan po korakih.
Pomembno:
Pred začetkom izvajanja postopka spremembe prioritete je potrebno OBVEZNO izvršiti
sinhronizacijo podatkov (postopek je opisan v poglavju 6).
Prvi korak:
Plačilni nalog, ki se mu želi spremeniti prioriteto, se najprej označi (z enojnim klikom na vrstični
prikaz plačilnega naloga, da potemni) in se izbere gumb

(Spremeni prioriteto).

Drugi korak:
Odpre se okno za vnos nove prioritete (nova prioriteta ne sme biti nižja od 50). Vnos nove
prioritete se potrdi z izbiro gumba
(Potrdi).
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Odpre se okno za vzpostavitev povezave z bančnim strežnikom.

Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
(Naprej). Z izbiro gumba
predčasno zaključi/prekine. V kolikor se postopek nadaljuje, se odpre okno:
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Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
(Naprej). Z izbiro gumba
predčasno zaključi/prekine. V kolikor se postopek nadaljuje, se odpre okno:

(Zapri), se postopek

Postopek se nadaljuje z izbiro gumba
predčasno zaključi/prekine.

(Zapri), se postopek

(Naprej). Z izbiro gumba

Tretji korak – samo pri uporabi enkratnega gesla – kartica SecurID:
Postopek se nadaljuje z vnosom PIN-a in enkratnega gesla s kartice SecurID:
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Vnos se potrdi z izbiro gumba
(Naprej). Z izbiro gumba
(Zapri), se postopek
podpisovanja predčasno zaključi/prekine in plačilnih nalogov se ne pošlje na banko. Z izbiro
gumba

(Nazaj), se aplikacija vrne nazaj, na konec drugega koraka.

Četrti korak:
Postopek se nadaljuje s prenosom podatkov iz banke:

Vzpostavi se povezava z banko. Po končanem prenosu podatkov se prikaže poročilo o prenosu:
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Postopek posredovanja zahtevka banki za spremembo prioritete se zaključi z izbiro gumba
(Končaj). Aplikacija v informativnem oknu prikaže informacijo, da je bil zahtevek za spremembo
prioritete poslan banki.
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Peti korak:
V mapi Nalogi v obdelavi se v stolpcu Status prikaže, da je izbrani plačilni nalog v postopku
spremembe prioritete.

Izvedba postopka spremembe prioritete je odvisno od delovanja zalednega bančnega sistema.
Zato je potrebno postopek sinhronizacije izvajati tako dolgo, dokler se opis statusa izbranega
plačilnega naloga ustrezno ne spremeni. V mapi Nalogi v obdelavi so v stolpcu Status, vidni
zapisi, ki se nanašajo na postopek spremembe prioritete:
POSTOPEK SPREMEMBE
PRIORITETE

Postopek spremembe prioritete še ni končan (zahtevek za
spremembo prioritete je poslan banki).

Prioriteta ni spremenjena

Postopek spremembe prioritete je končan in prioriteta ni bila
spremenjena.

Prioriteta spremenjena iz
97 v 80

Postopek spremembe prioritete je končan in prioriteta je bila
spremenjena iz 97 v 80.
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14.

NAROČILA

Zavihek NAROČILA je vezana samo na funkcionalnost »Poslovanje s tujino« in na uporabnika
aplikacije EPP, ki ima dodeljeno pravico urejanja naročil.
14.1.

Priprava naročil

Za vnos naročila v aplikaciji EPP se izbere funkcionalnost Poslovanje v tujino. S klikom na
omenjeno funkcionalnost se prikaže zavihek NAROČILA. Odpre se pregled za pripravo in
pošiljanje naročil.

Za dodajanje novega naročila se izbere gumb

Šifra: EB-08
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Vrste naročil:





depozit,
kupo-prodaja valut,
prenos tujih valut na drug TRR (istega ali drugega imetnika),
prenos tujih valut na druge račune (razen TRR) istega imetnika.

Z dvoklikom se izbere ustrezna vrsta naročila, Aplikacija EPP odpre vnosno okno, v katerega se
vnese vse potrebne podatke. Naročilo se shrani z izbiro gumba
(POTRDI). Vnesenih
podatkov se ne shrani z izborom gumba
(PREKLIČI). Aplikacija vsebuje kontrole za
pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor je kakšen podatek napačen ali kakšen podatek manjka, se
polje z napako obarva rdeče in aplikacija prikaže ustrezno obvestilo.

Pomen gumbov:
(DA)
(NE)
(Prekliči)

Naročilo z napako se shrani v pripravo naročil (takšnega naročila se ne
more poslati banki, naročilo ima v statusu viden klicaj).
Naročila se ne shrani v pripravo naročil (vsi vneseni podatki izginejo).
Aplikacija se vrne v vsebino naročila, kjer so nepravilno izpolnjena polja
obarvana rdeče. S postavitvijo miške na rdeče obarvano polje, se v
pomoč izpiše opis napake (levo spodaj).

Pozor:
Praviloma datum izvršitve naročila, ne sme biti večji kot 1 delovni dan od tekočega datuma
kreiranja in pošiljanja naročila. Omenjena kontrola se izvaja ob vnosu naročila.
14.2.

Statusi in pošiljanje naročil

Statusi naročil so po prikazu in vsebini identični statusom plačilnih nalogov (poglavje 12.1).
Postopek pošiljanja naročil je identičen postopku plačevanja nalogov, ki je opisan v poglavju 11.

15.

PRILIVI

15.1.

Pregled prilivov

Zavihek PRILIVI je vezan na funkcionalnost Poslovanje s tujino in dodeljeno pravico uporabniku
za pregled deviznega prometa – prilivov. V pripravi prilivov je omogočen vpogled v vse prilive iz
tujine. Novi prilivi se v aplikacijo EPP prenesejo, ko se vzpostavi povezava z bančnim strežnikom
(sinhronizacija podatkov).
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V oknu prilivov so na levem strani ekrana naslednje mape:
Priprava prilivov
Izpolnjeni prilivi

Prilivi, ki so preneseni v program in čakajo, da se izpolni statistika za BS in
se jih označi za pošiljanje.
Prilivi, ki že imajo izpolnjeno statistiko za BS.

Prilivi za pošiljanje Prilivi, ki že imajo izpolnjeno statistiko za BS in čakajo, da se jih pošlje na
banko.
Prilivi, ki so bili že poslni na banko.
Poslani prilivi
Prilivi v obdelavi

Prilivi, ki so poslani banki in se nahajajo v obdelavi.

Obdelani prilivi

V banki že obdelani prilivi.

S klikom na posamezno mapo se ta odpre in prikažejo se prilivi, ki jih mapa vsebuje. Možnost
prikaza za določeno obdobje se lahko izbira poljubno. S klikom na puščico , se odpre spustni
seznam, v katerem se lahko izbira med možnostmi:

15.2.

Statusi prilivov

Aplikacija EPP prikazuje statuse prilivov, ki so bili prejeti iz banke ali pa izpolnjeni s statističnimi
osnovami, poslani banki. Statusi prilivov se osvežujejo ob vsakokratni sinhronizaciji podatkov z
banko. Statusi prilivov so prikazani v izbranem pregledu, na začetku vrstice, z ikono za status v
katerem se priliv nahaja.
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15.2.1. Statusi prilivov v pripravi
Prilivi v pripravi imajo lahko naslednje statuse:
Priliv, ki še nima izpolnjene statistike za BS (priliva se ne more poslati banki).
Priliv, ki že ima izpolnjeno statistiko za BS in še ni označen za pošiljanje.
Priliv, ki že ima izpolnjeno statistiko za BS in je označen za pošiljanje.
15.2.2. Statusi poslanih prilivov
Poslani prilivi imajo lahko naslednje statuse:
Priliv je v obdelavi.
Priliv je obdelan.
Status priliva je označen tudi na spodnjem delu v pregledu priliva.

15.3.

Pošiljanje prilivov

Postopek pošiljanja prilivov je identičen postopku pošiljanju plačilinih nalogov na banko, ki je
opisan v poglavju 11.
15.4.

Izvoz prilivov

Z izbiro ikone
, ki se nahaja v spodnjem delu okna pregleda Prilivi je možno prilive izvoziti po
standardu ISO 20022 XML za izbrano obdobje.
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16.

TEČAJNA LISTA

Tečajnice se lahko pregleduje tako, da se v glavnem oknu izbere zavihek SPLOŠNO. Na levi
strani okna se za pregled tečajnic lahko izbere možnost:


16.1.

tečajnica NKBM
tečajnica BS.
Tečajnica NKBM

Za pregled tečajnice se izbere gumb
zadnje veljavne tečajnice Nove Kreditne banke Maribor:

16.2.

(Tečajnice NKBM) in odpre se pregled

Tečajnica BS

Za pregled tečajnice se izbere gumb
veljavne tečajnice Banke Slovenije:
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17.

SPOROČILA

Zavihek sporočil omogoča varno komunikacijo z banko. Omogoča tako pošiljanje sporočil banki kot
tudi prejemanje sporočil od banke. Postopek pošiljanja sporočil banki je enak postopku pošiljanja
plačilnih nalogov, kar pomeni, da morajo biti sporočila podpisana. Prenos sporočil poteka z
uporabo protokola SSL, zato je tretjim osebam branje sporočil onemogočeno. V mrežni različici
aplikacije EPP se lahko možnost uporabe zavihka sporočil določi vsakemu uporabniku posebej.
Zavihek sporočil se lahko uporabi s klikom na zavihek SPOROČILA. Odpre se glavno okno
zavihka sporočil:

V glavnem oknu zavihka se na levi strani ekrana nahajajo mape za sporočila:



17.1.

Prejeta sporočila
Priprava sporočil
Poslana sporočila

Prejeta sporočila

S klikom na zavihekl SPOROČILA, se samodejno odpre mapa
prejeta sporočila:

Šifra: EB-08

Verzija: 022

Veljavnost: 12.08.2013

. V mapi so vsa

86/137



Elek tro nsko banč niš tvo /N avod ila z a up orab nik e Pos lov neg a Bank@N e ta – aplikac i je EPP

Za vsako sporočilo je v aplikaciji EPP viden status sporočila, nujnost sporočila, pošiljatelja
sporočila, predmet sporočila ter datum, ko je bilo sporočilo poslano. Nujna sporočila so označena z
rdečim klicajem .
Prejeto sporočilo se odpre z izbiro gumba
17.2.

(Preglej).

Priprava sporočil

V levem meniju zavihka SPOROČILA se izbere gumb
sporočila se izbere gumb
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Okno vsebuje vnosna polja, kamor se vnese zahtevane podatke o sporočilu. V sklopu sporočila je
potrebno izpolniti naslednja polja:
Pošiljatelj

Pošiljatelj je privzeto izpolnjen z nazivom računa

Naslov

Vpiše se naslov sporočila.

Nujen

S klikom v okence »Nujen« se označi ali je sporočilo nujno.

Vsebina

Vnese se vsebina sporočila, ki se ga želi posredovati banki.

Sporočilo se shranimo z izbiro gumba
(POTRDI). Vnesenega sporočila se ne shrani s
kikom na gumb
(PREKLIČI). Aplikacija vsebuje kontrole za pravilnost vnesenih
podatkov. V primeru napačnega podatka ali manjkajočega podatka, se polje z napako obarva
rdeče. Takšnega sporočila ni možno shraniti.
Pomen gumbov v pregledu Priprava sporočil:
(Dodaj)

Dodajanje novega sporočila.

(Spremeni)

Sporočilo se lahko spremeni, če se z miško postavi nanj, se ga označ in se

(Preglej)

(Spremeni). Spremembo izbranega sporočila se shrani z
klikne na gumb
izbiro gumba
(POTRDI).
Za pregled izbranega sporočila se z miško postavi na sporočilo, se ga označi

(Izbriši)

in klikne na gumb
(Preglej).
Za izbris sporočila izbrisati, se z miško postavi na sporočilo, se ga označi in
(Izbriši).
klikne na gumb

Pripravljena sporočila se nahajajo v mapi »Priprava sporočil«, dokler se jih ne pošlje na banko. Ko
so sporočila poslana na banko, jih aplikacija EPP samodejno prestavi v mapo »Poslana sporočila«.
17.3.

Poslana sporočila

Za pregled poslanih sporočil se izbere mapa
poslanih sporočil:
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Za pregled izbranega poslanega sporočila se klikne gumb
17.4.

(Preglej).

Statusi sporočil

Statusi sporočil se osvežujejo ob vsakokratni sinhronizaciji podatkov z banko. Statusi sporočil so v
pregledu izbrane mape prikazani z ikono na začetku vrstice.
17.4.1. Statusi sporočil v pripravi
Sporočila v pripravi imajo statuse določene glede na datum vnosa in nujnost sporočila:
Sporočilo je bilo vneseno v preteklosti (glej datum vnosa).
Sporočilo je bilo vneseno v preteklosti (glej datum vnosa) in je nujno.
Sporočilo je bilo vneseno danes.
Sporočilo je bilo vneseno danes in je nujno.
17.4.2. Statusi prejetih sporočil
Prejeta sporočila imajo lahko naslednje statuse:
Sporočilo je prejeto, vendar še ni pregledana vsebina sporočila.
Sporočilo je prejeto in nujno, vendar še ni pregledana vsebina sporočila.
Sporočilo je prejeto. Vsebina sporočila je že pregledana.
Sporočilo je prejeto in nujno. Vsebina sporočila je že pregledana.
17.4.3. Statusi poslanih sporočil
Poslana sporočila imajo lahko naslednje statuse:
Sporočilo je poslano. Bančni delavec vsebine sporočila še ni pregledal.
Sporočilo je poslano in nujno. Bančni delavec vsebine sporočila še ni pregledal.
Sporočilo je poslano. Bančni delavec je seznanjen z vsebino sporočila.
Sporočilo je poslano in nujno. Bančni delavec je seznanjen z vsebino sporočila.
17.5.

Pošiljanje sporočil

Postopek pošiljanja sporočil je enak postopku plačevanja nalogov, ki je opisan v poglavju 11.
Pomembno:
Sporočilo lahko pošljejo vsi uporabniki ne glede na nivo podpisnika.
18.

NABIRALNIK

Zavihek NABIRALNIK omogoča pregled:





Vsi posli - Obvestila
e-Računi,
e-Prijave/e-Odjave,
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18.1.

SEPADB,
Množična SEPA plačila
Kartice
Račun
Akreditiv

Vsi posli

V pregledu »Vsi posli« so vidna vsa »Obvestila« za vrste poslov za katere ima uporabnik določene
pravice zavihka »Nabiralnik«. V pregledu »Obvestila« niso grupirana po vrsti posla.
S klikom na posamezno vrsto posla, se izbrana vrsta posla odpre in prikažejo se mape in podatki,
ki jih izbrana vrsta posla vsebuje:
Možnost prikaza se lahko omejuje. S klikom na puščico , se odpre spustni seznam, v katerem se
lahko izbira med možnostmi:

Pomen gumbov v pregledu »Obvestila«:
(Preglej)

Za pregled posameznega zapisa, se z miško postavi na izbrano obvestilo in se
ga označi z izbiro gumba

18.2.

(Preglej).

Pregled e-Računi

V spustnem seznamu se izbere vrsta posla e-Računi. Prikažejo se naslednje mape:
Priprava
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Prejeti e-Računi

E-računi, ki so bili prejeti od drugih izdajateljev e-računov.

Poslani e-Računi

Pregled e-računov, ki so bili poslani na banko.

Poslani paketi

V banko poslani paketi e-računov.

e-Povratnice

Pregled prejetih pozitivnih in negativnih povratnic za poslane e-račune na
druge udeleženke sistema E-račun.

S klikom na posamezno mapo se ta odpre in prikažejo se podatki, ki jih mapa vsebuje. Možnost
prikaza se lahko omejuje. S klikom na puščico , se odpre spustni seznam, v katerem se lahko
izbira med možnostmi:

Pomen gumbov v pregledu e-Računi:
(Preglej)

Za pregled posameznega zapisa, se izbran zapis označi z miško in se izbere

(Uvozi)

gumb
(Preglej).
V pregledu Priprava za uvoz paketa z e-računi se izbere gumb

(Uvozi).

18.2.1. Uvoz paketa e-računov
Postopek uvoza paketa e-računov je opisan v poglavju 18.5.5.
18.2.2. Podpis paketa e-računov
Postopek podpisa paketa e-računov je opisan v poglavju 18.5.6.
POMEMBNO:
Potrdi se lahko le paket e-računov v statusu

VALIDIRAN.

18.2.3. Statusi v pregledu e-Računi
18.2.3.1. Statusi v pregledu Priprava
V pregledu Priprava so prikazani paketi e-računov, ki so bili uvoženi v aplikacijo EPP.
ZA_VALIDACIJO

Paket je bil uspešno uvožen in čaka na validacijo.

V_VALIDACIJI

Paket je v validaciji (kontrola pravilnosti podatkov).

VALIDIRAN

Paket je bil uspešno validiran in je pripravljen na podpis (potrditev).

18.2.3.2. Statusi v pregledu Prejeti e-računi
V pregledu Prejeti e-Računi so prikazani e-računi, ki so bili prejeti od izdajateljev.
Prejet e-račun.
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18.2.3.3. Statusi v pregledu Poslani e-računi
V pregledu Poslani e-Računi so prikazani e-računi, ki so bili poslani prejemnikom v Sistem Eračun.
E-račun je v obdelavi.
E-račun je dostavljen (banka prjemnika e-računa je potrdila dostavo).
E-račun ni bil dostavljen (e-računa ni bilo mogoče dostaviti prejemniku).
18.2.3.4. Statusi v pregledu Poslani paketi
V pregledu Poslani paketi so prikazani vsi paketi e-računov, ki so bili uvoženi, posredovani v
Sistem E-račun ali pa so bili zavrnjeni.
ZA_VALIDACIJO

paket je bil uspešno uvožen in čaka na validacijo.

V_VALIDACIJI

Paket je v validaciji (kontrola pravilnosti podatkov).

VALIDIRAN

V_POSREDOVANJU

Paket je bil uspešno validiran in je pripravljen na podpis
(potrditev).
Paket je bil uspešno podpisan in čaka na posredovanje v
obdelavo.
Paket je v posredovanju v obdelavo.

POSREDOVAN

Paket je bil posredovan.

ZA_POSREDOVANJE

ZAHTEVEK_ZA_PREKLIC Uporabnik aplikacije EPP (podpisnik) je podal zahtevo za preklic
paketa.
Paket je bil na zahtevo uporabnika aplikacije EPP (podpisnika)
PREKLICAN
preklican.
Banka
je paket zavrnila.
ZAVRNJEN

18.2.4. Izdelaj plačilni nalog
V spustnem seznamu se označi vrsta posla e-Računi. Z izborom mape Prejeti e-Računi se označi
e-račun za podroben pregled ter se izbere gumb
podatki o e-računu.
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S klikom na gumb:
(Nazaj)
(Izdelaj plačilni nalog)
(Shrani priloge)
(Natisni)

18.3.

Se vrne aplikacija nazaj v seznam Prejeti e-računi.
V pripravo nalogov se doda plačilni nalog s podatki kot jih je v
ovojnici e-računa posredoval izdajatelj e-računa.
Se sproži postopek za shranjevanje prilog, ki so bile priložene k
ovojnici e-računa. Za shranjevanje prilog se sledi navodilom, ki jih
prikazuje aplikacija EPP.
Sproži se postopek tiskanja podatkov iz ovojnice e-računa Za
tiskanje prilog se sledi navodilom, ki jih prikazuje aplikacija EPP.

Pregled e-Prijave/e-Odjave

V spustnem seznamu se izbere mapa e-Prijave/e-Odjave. Vidne so naslednje mape:
Nova Prijava

Vnos in pošiljanje nove e-prijave za prejemanje e-računa.

Nova Odjava

Vnos in pošiljanje nove e-odjave za odjavo prejemanja e-računa.

Prejete

Pregled e-prijav/e-odjav, ki so bile prejete (samo za izdajatelje e-računov).

Poslane

V banko poslane e-prijave/e-odjave.

e-Povratnice

Pregled prejetih pozitivnih in negativnih povratnic za poslane
e-prijave/e-odjave na druge udeleženke sistema E-račun.

S klikom na posamezno mapo se ta odpre in prikažejo se podatki, ki jih mapa vsebuje. Možnost
prikaza se lahko omejuje. S klikom na puščico , se odpre spustni seznam, v katerem se lahko
izbira med možnostmi:
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Pomen gumbov v pregledu e-Prijave/e-Odjave:
(Preglej)

Za pregled posameznega zapisa, se ga z miško označi in izbere gumb
(Preglej).

18.3.1. Pošiljanje e-prijave/e-odjave
V spustnem seznamu se izbere mapa e-Prijave/e-Odjave:
Nova Prijava

Vnos in pošiljanje nove e-prijave za prejemanje e-računa.

Nova Odjava

Vnos in pošiljanje nove e-odjave za odjavo od prejemanja e-računa.

Odpre se okno za izbiro izdajatelja e-računov, kateremu se želi posredovati e-prijavo/e-odjavo.

S klikom na gumb
(Izberi) se izbere izdajatelja, kateremu se želi poslati e-prijavo/e-odjavo.
Odpre se novo okno za vnos podatkov.
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POMEMBNO:
Pred posredovanjem novo e-prijave/e-odjave, se je potrebno strinjati s splošnimi pogoji izdajatelja
in splošnimi pogoji banke.
Z izbiro gumba
(Pošlji) se pošlje novo e-prijavo/e-odjavo na banko. Obdelavo posredovane eprijave/e-odjave se lahko spremlja v pregledu Poslane.
18.3.2. e-Povratnice
V pregledu e-Prijave/e-Odjave in e-Račun je omogočen pregled prejetih pozitivnih in negativnih ePovratnic za poslane e-Prijave/e-Odjave in e-Račune. V primeru, da izdajatelj posreduje
informacijo o potrditvi ali zavrnitvi e-Prijave/e-Odjave ali e-Računa, se v aplikaciji EPP prikaže
obvestilo – e-Povratnica. V e-Povratnici se prikazuje vsebina uspešnosti poslane e-Prijave/eOdjave.
V spustnem seznamu se izbere mapa e-Povratnice. Odpre se okno za izbiro vseh prejetih ePovratnic.
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V pregledu vseh prejetih e-Povratnic se izbere e-povratnico in s klikom na gumb
odpre okno s podatki o izbrani e-Povratnici.

(Preglej), se

V negativni e-Povratnici se nahaja opis zavrnitve e-Prijave/e-Odjave ali e-Računa.
Pomembno:
e-Povratnica ni obvezen e-dokument, ki ga mora izdajatelj posredovati kot potrditev ali zavrnitev na
poslano e-Prijavo/e-Odjavo.
V sistemu e-Račun zaenkrat še ni možno pošiljati negativnih e-Povratnic za prejete e-Račune.
Pošiljajo se lahko le pozitivne e-Povratnice za prejete e-Račune.
V aplikaciji EPP so vidne samo e-Povratnice, ki so jih posredovali izdajatelji e-Računa.
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18.3.3. Statusi v pregledu e-Prijave/e-Odjave
18.3.3.1. Statusi v pregledu Prejete
V pregledu Prejete so prikazane vse prejete e-prijave/e-odjave, ki so bile prejete od prejemnikov eračunov.
Prejete e-prijave/e-odjave.

18.3.3.2.Statusi v pregledu Poslane
V pregledu Poslane so prikazane vse poslane e-prijave/e-odjave, ki so bile poslane izdajateljem eračunov.
E-prijava/e-odjava je v obdelavi.
E-prijava/e-odjava je bila dostavljena izdajatelju.
E-prijava/e-odjava ni bila dostavljena.
18.4.

Pregled SEPADB

V spustnem seznamu se izbere vrsta posla SEPADB. Prikažejo se naslednje mape:
Priprava

Pregled paketov SEPADB, ki čakajo, da se jih potrdi pred obdelavo.

Poslani paketi

V banko poslani paketi SEPADB.

Obvestila

Pregled različnih tipov obvestil.

S klikom na posamezno mapo se ta odpre in prikažejo se podatki, ki jih mapa vsebuje. Možnost
prikaza se lahko omejuje. S klikom na puščico , se odpre spustni seznam, v katerem se lahko
izbira med možnostmi:

Pomen gumbov v pregledu SEPADB:
(Preglej)
(Uvozi)

Za pregled posameznega zapisa, se ga z miško označi in izbere gumb
(Preglej).
V pregledu Priprava se za uvoz paketa SEPADB izbere gumb
(Uvozi).

18.4.1. Uvoz paketa SEPADB
Postopek uvoza paketa SEPADB je opisan v poglavju 18.5.5.
18.4.2. Podpis paketa SEPADB
Postopek podpisa paketa SEPADB je opisan v poglavju 18.5.6.
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POMEMBNO:
Paket SEPADB se lahko potrdi v statusu:



VALIDIRAN
VALIDIRAN_Z_NAPAKAMI.

18.4.3. Statusi v pregledu SEPADB
18.4.3.1.Statusi v pregledu Priprava
V pregledu Priprava so prikazani paketi SEPADB, ki so bili uvoženi v aplikacijo EPP.
ZA_VALIDACIJO

Paket je bil uspešno uvožen in čaka na validacijo.

V_VALIDACIJI

Paket je v validaciji (kontrola pravilnosti podatkov).

VALIDIRAN

Paket je bil uspešno validiran in je pripravljen na podpis
(potrditev).
Paket po validaciji vsebuje napake, vendar te niso kritične in je
paket mogoče podpisati (potrditi).

VALIDIRAN_Z_NAPAKAMI

18.4.3.2.Statusi v pregledu Poslani paketi
V pregledu Poslani paketi so prikazani vsi paketi SEPADB, ki so bili uvoženi, posredovani v
obdelavo, preklicani ali pa so bili zavrnjeni.
ZA_VALIDACIJO

Paket je bil uspešno uvožen in čaka na validacijo.

V_VALIDACIJI

Paket je v validaciji (kontrola pravilnosti podatkov).

VALIDIRAN

Paket je bil uspešno validiran in je pripravljen na podpis
(potrditev).
Paket po validaciji vsebuje napake, vendar te niso kritične in je
paket mogoče podpisati (potrditi).
Paket je bil uspešno podpisan in čaka na posredovanje v
obdelavo.
Paket je v posredovanju v obdelavo.

VALIDIRAN_Z_NAPAKAMI
ZA_POSREDOVANJE
V_POSREDOVANJU
ZAHTEVEK_ZA_PREKLIC
POSREDOVAN
V_OBDELAVI
OBDELAN
PREKLICAN
ZAVRNJEN

Uporabnik aplikacije EPP (podpisnik) je podal zahtevo za
preklic paketa.
Paket je bil posredovan in čaka na obdelavo.
Paket se obdeluje (na dan D se izvaja obdelava – knjiženje v
breme in dobro).
Paket je obdelan (vse SEPADB v paketu imajo status obdelan
oz. zavrnjen).
Paket je bil na zahtevo uporabnika aplikacije EPP (podpisnika)
preklican.
Banka je paket zavrnila.

18.4.4. Pregled podrobnosti paketa SEPADB
Za pregled vsebine poslanega paketa SEPADB v pregledu Poslani paketi se izbran paket označi.
Izbere se gumb
(Preglej). S klikom na omenjeni gumb se odpre novo okno za pregled
podrobnosti izbranega paketa:
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18.4.4.1.Pregled vsebine paketa SEPADB
(Prikaži vsebino). Prikaže se novo okno
V pregledu podrobnosti paketa se izbere gumb
Poslane SEPA DB, kjer je prikazan seznam posameznih SEPADB.
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Pomen gumbov v pregledu SEPADB:
Izvoz zavrnjenih SEPADB. Podatki se izvozijo v standardu ISO 20022
(pain.002.001.03).

(Izvozi)

(Osveži podatke) Gumb za osveževanje prikazanih podatkov.
18.4.5. Pregled obvestil SEPADB
V pregled Obvestila so uporabniku dostavljena različna obvestila:


Obvestila za dolžnika (plačnika):
-



Obvestilo o SEPA DB,
Obvestilo o neizvršeni SEPA DB,
Obvestilo o podanem ugovoru na SEPA DB,
Obvestilo, da je bilo za SEPA DB izvršeno povračilo.

Obvestila za upnika (prejemnika plačila):
-

Obvestilo, da je bilo za SEPA DB izvedeno vračilo/povračilo,
Poročilo o izvršenih in neizvršenih SEPA DB
Migracija soglasij.

Za pregled vsebine posameznega obvestila v pregledu Obvestila se označi izbrano obvestilo.
Izbere se gumb
(Preglej). Odpre se novo okno za pregled podrobnosti izbranega obvestila.
Možnost prikaza se lahko omejuje. S klikom na puščico , se odpre spustni seznam, v katerem se
lahko izbira med možnostmi:

18.5.

Pregled Množična SEPA plačila

V spustnem seznamu se izbere vrsta posla
mape:
Priprava
Poslani paketi

Množična SEPA plačila Prikažejo se naslednje

Pregled paketov množičnih SEPA plačil, ki čakajo, na potrditev pred
izvedbo.
V banko poslani paketi množičnih SEPA plačil.

S klikom na posamezno mapo se ta odpre in prikažejo se podatki, ki jih mapa vsebuje. Možnost
prikaza se lahko omejuje. S klikom na puščico , se odpre spustni seznam, v katerem se lahko
izbira med možnostmi:

Pomen gumbov v pregledu Množična SEPA plačila:
(Preglej)

Za pregled posameznega zapisa, se le tega izbere, označi z miško in izbere
gumb

Šifra: EB-08

(Preglej).
Verzija: 022

Veljavnost: 12.08.2013

100/137



Elek tro nsko banč niš tvo /N avod ila z a up orab nik e Pos lov neg a Bank@N e ta – aplikac i je EPP

(Uvozi)

V pregledu Priprava za uvoz paketa množičnih SEPA plačili se izbere gumb
(Uvozi).

18.5.1. Uvoz paketa množičnih SEPA plačil
Postopek uvoza paketa množičnih SEPA plačil je opisan v poglavju 18.5.5.
POMEMBNO:
Zahteve pri oddaji datoteke z množičnimi SEPA plačili v standardu ZBSxml 2.2:





element <NačinObdelave> mora biti GRPD,
datoteka mora vsebovati vsaj 2 ali več plačil (elementov <StandardniNalogVEvrih>),
vsi plačilni nalogi (elementi <StandardniNalogiVEvrih>) morajo imeti isto prioriteto (element
<Prioriteta>), vrednost prioritete med 51 in 97,
datum obdelave plačila (element <DatumObdelave>) mora biti pri vseh plačilnih nalogih
enak (datum obdelave plačila je lahko tekoči datum ali datum v prihodnosti).

Zahteve pri oddaji datoteke z množičnimi SEPA plačili v standardu ISO 20022 XML
(pain.001.001.03):





element način plačila <PmtMtd> mora biti TRF,
element za knjiženje <BtchBookg> mora biti true,
element za prioriteto <InstrPrty> ne sme biti HIGH
dovoljena je samo ena ponovitev elementa <PmtInf>.

18.5.2. Podpis paketa množičnih SEPA plačil
Postopek podpisa paketa množičnih SEPA plačil je opisan v poglavju 18.5.6.
POMEMBNO:
Potrdi se lahko paket množičnih SEPA plačil v statusu:



VALIDIRAN
VALIDIRAN_Z_NAPAKAMI.

18.5.3. Zahteva za preklic paketa množičnih SEPA plačil
Postopek zahteve za preklic paketa množičnih SEPA plačil je opisan v poglavju 18.5.7.
18.5.4. Statusi v pregledu Množična SEPA plačila
18.5.4.1.Statusi v pregledu Priprava
V pregledu Priprava so prikazani paketi množičnih SEPA plačil, ki so bili uvoženi v aplikacijo EPP.
ZA_VALIDACIJO

Paket je bil uspešno uvožen in čaka na validacijo.

V_VALIDACIJI

Paket je v validaciji (kontrola pravilnosti podatkov).

VALIDIRAN

Paket je bil uspešno validiran in je pripravljen za podpis
(potrditev).
Paket po validaciji vsebuje napake, vendar te niso kritične in je
paket mogoče podpisati (potrditi).

VALIDIRAN_Z_NAPAKAMI

Šifra: EB-08

Verzija: 022

Veljavnost: 12.08.2013

101/137



Elek tro nsko banč niš tvo /N avod ila z a up orab nik e Pos lov neg a Bank@N e ta – aplikac i je EPP

18.5.4.2.Statusi v pregledu Poslani paketi
V pregledu Poslani paketi so prikazani vsi paketi množičnih SEPA plačil, ki so bili uvoženi,
posredovani v obdelavo, preklicani ali pa so bili zavrnjeni.
ZA_VALIDACIJO

Paket je bil uspešno uvožen in čaka na validacijo.

V_VALIDACIJI

Paket je v validaciji (kontrola pravilnosti podatkov).

VALIDIRAN

V_POSREDOVANJU

Paket je bil uspešno validiran in je pripravljen na podpis
(potrditev).
Paket po validaciji vsebuje napake, vendar te niso kritične in je
paket mogoče podpisati (potrditi).
Paket je bil uspešno podpisan in čaka na posredovanje v
obdelavo.
Paket je v posredovanju v obdelavo.

POSREDOVAN

Paket je bil posredovan.

ZAHTEVEK_ZA_PREKLIC

Uporabnik aplikacije EPP (podpisnik) je podal zahtevo za
preklic paketa.
Paket je bil na zahtevo uporabnika aplikacije EPP (podpisnika)
preklican.
Banka je paket zavrnila.

VALIDIRAN_Z_NAPAKAMI
ZA_POSREDOVANJE

PREKLICAN
ZAVRNJEN

18.5.5. Uvoz paketov (dokumentov)
V mapi Priprava se izbere gumb

(Uvozi) in odpre se okno za uvoz paketa (dokumenta):

Za dodajanje uvozne poti se izbere gumb
(Uvoz pripravljene
datoteke) in odpre se okno, v katerem se izbere pot do uvozne datoteke. Ime uvozne datoteke se
lahko vnese ročno ali pa se s klikom na puščico, desno od vnosnega polja, odpre spustni seznam,
v katerem se določi pot uvozne datoteke. V naslednjem koraku se izbere gumb »Odpri« in odpre
se okno, v katerem so vidni podatki o paketu:
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(Prekliči) se postopek uvoza paketa (dokumenta) prekine. Z izbiro
Z izbiro gumba
gumba
(Nazaj) se aplikacija vrne nazaj na začetek. Uvoz se nadaljuje z izbiro gumba
(Naprej). Odpre se novo okno, kjer je prikazano poročilo o prenosu.

Uvoz se zaključi z izbiro gumba
(Naprej). Uvoženi paket (dokument) je viden v pregledu
Priprava in ga je potrebno pred posredovanjem v obdelavo, podpisati (potrditi).
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18.5.6. Podpis paketa
18.5.6.1.Individualno podpisovanje paketa
V pregledu Priprava se označi paket (dokument) za podpis (potrditev). Izbere se gumb
(Preglej). Odpre se podroben pregled s podatki o paketu.

Z izbiro gumba
(Nazaj) se aplikacija EPP vrne nazaj na pregled Priprava. Z izbiro gumba
(Potrdi) se odpre okno za podpis, v katerega se vnese zahtevane podatke. Z izbiro gumba
(Naprej) se postopek podpisovanja paketa zaključi.
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18.5.6.2.Delno (kolektivno) podpisovanje paketa
Postopek delnega podpisovanja in pošiljanja paketa je podoben postopku individualnega
podpisovanja. Razlika je v tem, da imajo podpisniki pravico le delnega (kolektivnega) podpisovanja
paketov. Dokler paketa ne podpiše zahtevano število podpisnikov, se le-ta ne posreduje v bančni
sistem obdelav.
18.5.6.3.Pregled podpisnikov paketa
Podpisniki paketa so vidni v podrobnostih paketa, v razdelku Podpisne akcije.

18.5.7. Zahteva za preklic paketa
Zahtevo za preklic paketa je možno posredovati za vse pakete, ki še nimajo dokočnega statusa in
še niso bili posredovani v obdelavo. V pregledu Priprava ali Poslani paketi se označi izbrani
paket (dokument) za preklic in se klikne na gumb
(Preglej). Odpre se podroben pregled s
podatki o paketu, kot je prikazano na sliki v predhodnem poglavju 18.5.6.3.
Z izbiro gumba
izbiro gumba
klikom na gumb

(Nazaj) se aplikacija EPP vrne nazaj na pregled Priprava ali Poslani paketi. Z
(Prekliči) se odpre okno za podpis, v katerega se vnese zahtevane podatke. S
(Naprej) se zaključi postopek potrditve zahteve za preklic.

POMEMBNO:
Zahtevo za preklic lahko potrdi podpisnik, ki ima ustrezno pravico. Kolektivno podpisovanje
zahteve za preklic ni zahtevano, zahtevo za preklic lahko pošlje eden od kolektivnih podpisnikov.
18.6.

Pregled Kartice

V spustnem seznamu se izbere vrsta posla »Kartice«. Prikažejo se naslednje mape:
Vse
Debetne kartice
kartice
Šifra: EB-08
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Kreditne kartice

Pregled kartic z odloženim plačilom

Z izborom mape »Vse« se odpre okno s prikazom vseh poslovnih kartic za posamezen poslovni
račun. Z izborom mape »Debetne« ali »Kreditne«, se odpre novo okno s podatki o izbrani vrsti
poslovne kartice, samo »Debetne kartice« ali samo »Kreditne kartice«.
Pomen gumbov v pregledu »Kartice«:

(Izpiski)

Prikaz prometa po izbrani poslovni kartici

(Polnjenje) Polnjenjene poslovne kartice - prikaz plačilnega naloga z že predizpolnjenimi
podatki

(Nazaj) Premikanje med zasloni
(Prenesi izpiske) Pregled in tiskanje izpiskov za kartice
(Promet) Pregled prometa po izbrani kartici
(Podrobnosti) Pregled podrobnosti o izbrani kartici
18.6.1. Podrobnosti posamezne poslovne kartice
S klikom na posamezno izbrano poslovno kartico se prikažejo osnovni podatki o izbrani poslovni
kartici. Pregled podatkov za posamezno poslovno kartico je razdeljen na 4 sklope podatkov:

 Kartica: podatki o imetniku kartice, številka kartice, status kartice, veljavnost kartice in
obveščanje preko varnostnega SMS.

 Limiti kartice: podatki o dnevnem limitu porabe na POS – gotovina in nakupi, podatki o
dnevnem limitu porabe na BA, podatki o dnevnem limitu porabe na BA in gotovina, dnevni limit
porabe na interneut – nakupi

 Predplačniški račun: podatki za polnjenje poslovne predplačniške VISA kartice
 Stanje: podatki o stanju na izbrani kartici
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S klikom v prazno okence
pred posamezno poslovno predplačniško kartico, se v okencu
prikaže puščica in označi izbrana kartica. Vrstica se obarva svetlo modro in na dnu zaslona se
prikažejo gumbi za posamezne akcije:



(Pregled prometa)



(Podrobnosti o izbrani kartici)



(Izpiski)



(Polnjenje izbrane kartice)

Do pregleda prometa se lahko dostopa na 2 načina:



V pregledu kartic s klikom na polje »Stanje«
Z izborom praznega okenca pred posamezno poslovno predplačniško kartico

18.6.2. Funkcionalnosti mape Kartice
Mapa „Kartice” omogoča:

 Pregled „Stanja” po posamezni poslovni kartici
 Polnjenje posamezne poslovne kartice s plačilnim nalogom
 Pregled prometa po izbrani poslovni predplačniški kartici
 Pregled in tiskanje izpiskov po posamezni poslovni kartici ali pregled in tiskanje
zbirnega izpiska za vse poslovne kartice po poslovnem računu
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18.6.2.1.Polnjenje poslovne kartice.

Pri kliku na ikono

»Polnjenje« se prikaže plačilni nalog z že izpolnjenimi podatki.

V plačilnem nalogu je potrebno dopolniti samo „Znesek”.
Po izpolnitvi manjkajočega podatka („Znesek”) in s klikom na akcijo »Potrdi« se plačilni nalog
uvrsti v zavihek »Plačila – V pripravi«. Na zaslonu se prikaže novo okno, ki uporabnika opozori
na uvrstitev plačilnega naloga v mapo „V pripravi”. Pošiljanje plačilnih nalogov (paketa) na banko,
za polnjenje poslovne predplačniške VISA kartice, je enako pošiljanju paketa plačilnih nalogov
opisanih v poglavju 11 teh navodil. Pripravi se paket plačilnih nalogov, ki se pošlje na banko v
obdelavo. Po obdelavi plačilnih nalogov, se polnjenje poslovne predplačniške VISA kartice vidi
tako v prometu po posamezni poslovni predplačniški VISA kartici kot tudi v stanju za izbrano
kartico – pregled Debetnih kartic.
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18.6.2.2.Pregled prometa in tiskanje izpiskov

Pri kliku na ikono

se prikaže promet za izbrano poslovno predplačniško VISA kartico.

Z dvoklikom na posamezno vrsto prometa se prikaže novo okno s podrobnostmi vrste prometa.

S klikom na ikono
„Prenesi izpisek” – nastavitve se pojavi novo okno za izbor vrste izpiska.
Vrsto izpiska se lahko izbere glede na:



Šifra: EB-08
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V primeru, da se ne izbere zaporedne številke izpiska, aplikacija opozori na napako z novim
oknom.

S klikom na gumb »Prenos izpiska« se prikaže okno za odpiranje izpiska ali shranitev izpiska na
osebni računalnik.

Glede na izbor opcije »Odpri« ali »Shrani«, se prikaže izbrana zaporedna številka izpiska in tip
izpiska. Izbrani izpisek se lahko shrani ali pa natisne.
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18.7.

Pregled Račun

V spustnem seznamu se izbere vrsta posla Račun. Prikažejo se naslednje mape:
Obvestila
Nadomestila
Obresti
Opomini
Obvestila trgovcu

Pregled vseh obvestil za poslovni račun, ki niso grupirana po vrsti
obvestila
Pregled obvestil o nadomestilih po poslovnem računu
Pregled obvestil o pripisu obresti na poslovnem računu
Pregled obvestil o neplačanih nadomestilih za poslovni račun
Pregled obvestil o poravnavi specifikacij po plačilnih karticah –
trgovci

Z izborom mape »Račun« se odpre okno s prikazom vseh Obvestil za posamezen poslovni
račun. Z izborom mape »Nadomestila« ali »Obresti«, se odpre novo okno s podatki o izbrani
vrsti obvestila, samo »Nadomestila« ali samo »Obresti«. V mapi »Opomini« se nahajao
obvestila o neplačanih nadomestilih po poslovnem računu. V mapi »Obvestila trgovcu« se
nahajajo pregledi specifikacij za popravnavo po plačilnih karticah trgovce.
S klikom na izbrano obvestilo, se prikaže vsebina obvestila.

18.8.

Akreditiv

V spustnem seznamu se izbere vrsta posla »Akreditiv«. Na levi strani okna se prikažeta
mapi:
Nov akreditiv
Poslani zahtevki

Vnos zahteve za odprtje akreditiva – obrazec
1966/04
Pregled poslanih zahtev za odprtje akreditiva
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Z izborom mape »Nov akreditiv« se odpre okno za vnos podatkov zahteve za odprtje
akreditiva:

Za vnos podatkov zahteve za odprtje akreditiva, se s klikom na mapo »Nov akreditiv« odpre
vnosno okno za vnos zahtevanih podatkov.
18.8.1. Odprtje novega akreditiva
S klikom na zapis »Nov akreditiv«, ki se nahaja na levi strani ekrana, se odpre okno za vnos
novega akreditiva.
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Okno za vnos odprtja novega akreditiva vsebuje obvezna polja. Obvezna polja imajo v
aplikaciji EPP rdeče obarvan zapis obveznosti vnosa podatkov. Za vsako polje, kjer je
obvezen vnos podatkov za odprtje novega akreditiva, se nahaja v aplikaciji EPP zapis:
»Obvezen vnos«.
Pri vnosu določenih podatkov so v aplikaciji EPP zagotovljeni izbori podatkov iz različnih
imenikov kot so:


izbor držav



izbor valut plačil



izbor oznak in opis statističnih osnov



koledar za izbor datuma

Aplikacija EPP zagotavalja tudi kontrolo na pravilnost vnesenih podatkov o:


SWIFT kodi banke upravičenca



pravilnem zapisu računa upravičenca v strukturi IBAN

»Preveri«. S
Ob vnosnih poljih, ki zagotavljajo omenjene kontrole, se nahaja gumb
klikom na omenjeni gumb aplikacija EPP preveri vnesen podatek. V primeru pravilnosti
zapisa podatka, aplikacija EPP izpolni vsa zahtevana polja. Pri preverjanju pravilnega vnosa
SWIFT kode banke upravičenca se ob kliku na gumb »Preveri« izpolnijo vsa vnosna polja o
banki upravičenca.
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Vnosno polje (57 ) BANKA UPRAVIČENCA

Polje (45A) Šifra statistične osnove
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Pri določenih vnosnih poljih kot je naštevanje različnih dokumentov, se v aplikaciji EPP
nahajajo okenca za označitev . S klikom v okence se izbrano okence označi s puščico .
V kolikor se ob označenem okencu nahaja še polje za prosti vnos teksta, se lahko po
potrebi v polje vnese še dodaten opis označenega dokumenta (številka, opis,…). Z
označitvijo določenega dokumenta se določi tudi morebitna priloga - dokument.

Po izpolnitvi zahtevanih obveznih vnosnih polj in izboru dokumentov za odprtje novega
akreditiva se ob koncu ekrana prikaže še sklop vnosnih polj za potrebne informacije banki
kot so:


način zagotavljanja kritja za odprtje novega akreditiva,



plačilo provizij in nadomestil banki



plačnik provizij in nadomestil banki.

Pred shranitvijo vseh vnesenih podatkov aplikacija EPP omogoča tudi uvoz različnih prilog.
Priloge so lahko različnih formatov kot so word, excel, pdf, html,…
- »Dodaj priloge« se odpre okno za uvoz pripravljenih

S klikom na gumb
prilog.
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S klikom na gumb »Prebrskaj« se računalniku odpre okno za izbor datoteke, ki jo želite
uvoziti kot prilogo.

V oknu se označi izbrana datoteka, klikne gumb »Odpri« in izbrana datoteka se prikaže v
oknu za uvoz priloge. S klikom na gumb »Uvozi« se priloga prikaže na ekranu.
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V aplikaciji EPP se na dnu ekrana, v desnem kotu prikaže uspešnost dodane/dodanih
priponk.
POMEMBNO:
Opisan postopek dodajanja priponk se ponovi ob vsakem dodajanju nove priponke.
Velikost posamezne priponke je omejena na 10MB.
Aplikacija EPP omogoča:

 pregled dodanih prilog
 brisanje dodanih prilog
 dodajanje različnih tipov prilog
Dodane priloge se lahko pregledajo s klikom na link, ki se nahaja pod zapisom »Ime
datoteke«.
Dodano prilogo se briše s klikom na znak X, ki se nahaja pod zapisom »Stanje prenosa«
.
V primeru izbora brisanja dodane priloge prikaže aplikacija še dodatno opozorilo:
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S klikom na gumb »V redu« se bo izbrana priloga brisala.
Ob koncu vnosa podatkov za odprtje akreditva se nahaja gumb »Shrani«. S klikom na
gumb »Shrani«, aplikacija EPP prikaže obvestilo o uspešnosti vnosa:

V kolikor aplikacija EPP zazna napako vnosa ali manjkajoče obvezno zahtevane podatke,
lahko prikaže , na dnu ekrana, v levem kotu, zapise o napakah:

V primeru zaznanih napak aplikacija EPP ne dovoli shraniti vnosa že vnesenih podatkov za
odprtje novega akreditiva.
V primeru uspešnega vnosa pridobi nova zahteva status VALIDIRAN in se premakne v
mapo »Poslani zahtevki«, kjer čaka na podpis in pošiljanje zahteve v banko.

18.8.2. Poslani zahtevki
V spustnem seznamu se izbere mapa »Poslani zahtevki«.
Mapa »Poslani zahtevki« omogoča pregled vseh vnešenih zahtevkov za izbran poslovni
račun ne glede na status zahetve. Prikažejo se naslednje mape:
V obdelavi

Zahteva je bila prejeta na banko in čaka na obdelavo

Obdelani

Zahteva je bila prejeta na banko in je obdelana
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Za dopolnitev

Zahteva je bila prejeta na banko, obdelana in poslana v aplikacijo EPP za
dopolnitev manjkajočih podatkov

Zavrnjeni

Zahteva je bila prejeta na banko in zavrnjena

Prikaz zahtev se lahko omejuje. S klikom na puščico
se lahko izbira med možnostmi:

Šifra: EB-08
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V pregledu zahtev so vidni podatki:












Datum prejema
Tip zahteve
Vrsta zahteve
Opis/Namen
Št. pogodbe/poslovnega računa
Znesek
Valuta
Datum izvršitve
Datum potrditve
Status
ID zahteve

Poslano zahtevo se odpre z izbiro gumba

(Preglej).

S klikom na izbrano zahtevo se odpre izbrana zahteva, ki omogoča pregled vseh podatkov
in prilog, ki jih le ta vsebuje.

Pomen gumbov v pregledu »Podatki o zahtevi«:
S klikom na gumb se aplikacija vrne na Pregled poslanih zahtev

S klikom na gumb se odpre okno za urejanje izbrane zahteve.

S klikom na gumb se odpre okno za podvojitev akreditiva.

S klikom na gumb se spremeni datum izvršitve izbrane zahteve.
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S klikom na gumb se zahteva briše iz pregleda poslanih zahtev.

S klikom na gumb se prične postopek podpisovanja.

18.8.3. Statusi poslanih zahtevkov

V mapi »Poslani zahtevki« so vidni vsi statusi poslanih zahtev in niso filtrirani po statusu
zahtevka.
Poslani zahtevki imajo lahko naslednje statuse:
VALIDIRAN

Zahtevek je bil uspešno validiran in je
pripravljen na podpis (potrditev).

ZA_OBDELAVO

Zahtevek je poslan na banko in čaka na
obdelavo.

V_OBDELAVI

Zahtevek je poslan na banko in je v fazi
obdelave.

OBDELAN

Zahtevek je bil obdelan na banki.

ZA_DOPOLNITEV

Zahtevek je banka obdelala in poslala na
dopolnitev.

ZAVRNJEN

Zahtevek je banka zavrnila.

POMEMBNO:
Zahteve se lahko potrdijo samo v statusu:



VALIDIRAN
ZA_DOPOLNITEV

Podpisovanje in pošiljanje nove zahteve na banko je enako postopku opisanem v tč. 18.5.6.
teh navodil.

18.8.3.1. Statusi v mapi »V obdelavi«
V pregledu »V obdelavi« so prikazani vsi poslani zahtevki s statusom:
VALIDIRAN

ZA_OBDELAVO

Zahtevek je bil uspešno validiran in je pripravljen na
podpis (potrditev).
Zahtevek po validaciji vsebuje napake, vendar te niso
kritične in ga je mogoče podpisati (potrditi).
Zahtevek je poslan na banko in čaka na obdelavo.

V_OBDELAVI

Zahtevek je poslan na banko in je v fazi obdelave.

VALIDIRAN_Z_NAPAKAMI

Šifra: EB-08

Verzija: 022

Veljavnost: 12.08.2013

121/137



Elek tro nsko banč niš tvo /N avod ila z a up orab nik e Pos lov neg a Bank@N e ta – aplikac i je EPP

18.8.3.2.Statusi v mapi »Obdelani«
V pregledu »Obdelani« so prikazani vsi poslani zahtevki, ki so bili posredovani v obdelavo
ali pa so bili zavrnjeni.
OBDELAN

Zahtevek je obdelan.

ZAVRNJEN

Banka je zahtevek zavrnila.

18.8.3.3.Statusi v mapi »Za dopolnitev«
V pregledu »Za dopolnitev« so prikazani vsi poslani zahtevki, ki so bili posredovani v
obdelavo ali pa so bili zavrnjeni.
VALIDIRAN
ZA_DOPOLNITEV

Zahtevek je bil uspešno validiran in je pripravljen na
podpis (potrditev).
Zahtevek je banka obdelala in poslala na dopolnitev.

18.8.3.4.Statusi v mapi »Zavrnjeni«
V pregledu »Zavrnjeni« so prikazani vsi poslani zahtevki, ki so bili zavrnjeni.
ZAVRNJEN
19.

Zahtevek je banka zavrnila.

TISKANJE DOKUMENTOV

Dokumente (plačilne naloge, obvestila o plačilih, naročila, prilive, sporočila) se lahko v aplikaciji
EPP natisne iz kateregakoli pregleda.
19.1. Tiskanje plačilnih nalogov
Izbrani dokument se odpre za pregled z izbiro gumba
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V spodnjem desnem kotu okna se klikne na ikono tiskalnika

Tiskanje se potrdi s klikom na ikono tiskalnika

in odpre se predogled:

(zgoraj desno).

19.2. Tiskanje obvestil o plačilih, naročil, prilivov, sporočil
Postopek tiskanja drugih dokumentov (obvestil o plačilih, naročil, prilivov, sporočil) je identičen
postopku tiskanja plačilnih nalogov, ki je opisan v predhodnem poglavju 19.1.

20.

NASTAVITVE

V NASTAVITVE se vstopi tako, da se v glavnem oknu aplikacije EPP, levo zgoraj izbere gumb
(Nastavitve).
V modulu NASTAVITVE je možno nastavljati podatke o uporabnikih in računih za delo v aplikaciji
EPP. V mrežni verziji aplikacije EPP imajo običajno možnost uporabe nastavitev le administratorji
aplikacije. Ostali uporabniki si lahko le spreminjajo osebno geslo za vstop v aplikacijo.
20.1.

Nastavitev uporabnikov

Po izboru možnosti NASTAVITVE, se odpre okno za pregled in vnos podatkov o uporabnikih:
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Na levi strani okna so vidni vsi uporabniki, ki so dodani za delo v aplikaciji EPP. Na desni strani
okna so prikazani podatki za izbranega uporabnika. Prav tako so za izbranega uporabnika v
spodnjem delu vidni računi, s katerimi lahko uporabnik dela v aplikaciji EPP.
20.1.1. Dodajanje novega uporabnika
Za dodajanje novega uporabnika v pregledu
okno za vnos novega uporabnika.
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V okno se vnese naslednje podatke:
Ime in priimek

Ime in priimek uporabnika.

Uporabniško ime za Uporabniško ime za vstop v aplikacijo, ki ga določite sami.
vstop v program
Uporabniško geslo
za vstop v program
Administrator

Uporabniško geslo za vstop v aplikacijo, ki ga določite. Uporabniškemu
geslu se določi rok trajanja.
Administrator aplikacije lahko dostopa do NASTAVITEV. Takšnemu
uporabniku se v okencu Administrator doda kljukica
.

Pozor:
Administratorju nikoli ne poteče geslo za vstop v aplikacijo in samo administrator ima
možnost urejanja NASTAVITEV.
V spodnjem delu okna so vidni vsi računi, ki so dodani v aplikacijo EPP. Uporabniku je potrebno
določiti račune s katerimi lahko dela v aplikaciji EPP. Račun se določi tako, da se v okence pred
nazivom računa doda kljukica

.

20.1.2. Nastavitve uporabnika na računu (pravice, skupine)
Za izbrani račun se lahko uporabniku:



nastavljajo pravice,
nastavljajo skupine.
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20.1.2.1. Pravice uporabnika na računu
Pravice uporabniku za izbran račun se določi z dvoklikom na izbran račun. Odpre se okno:

Uporabnik ima privzeto določene vse pravice za izbran račun. Pravice se lahko omeji tako, da se v
.
okencu pred posamezno pravico odvzame kljukica
Posamezne pravice omogočajo naslednje:
Pregled domačega stanja

Uporabnik vidi stanje v EUR.

Pregled tujega stanja
Pregled domačega
prometa – odlivi
Pregled domačega
prometa – prilivi
Pregled deviznega
prometa – odlivi
Pregled deviznega
prometa – prilivi
Domači plačilni nalogi

Uporabnik vidi devizno stanje na računu.
Uporabnik vidi promet v breme za domače poslovanje.

Devizni plačilni nalogi
Naročila
Spročila
Sinhronizacija podatkov

Uporabnik vidi promet v dobro za domače poslovanje..
Uporabnik vidi promet v breme za poslovanje s tujino.
Uporabnik vidi promet v dobro za poslovanje s tujino in ima dostop
do funkcionalnosti PRILIVI.
Uporabnik ima dostop do funkcionalnosti PLAČILA za domače
poslovanje.
Uporabnik ima dostop do funkcionalnosti PLAČILA za poslovanje s
tujino.
Uporabnik ima dostop do funkcionalnosti NAROČILA.
Uporabnik ima dostop do funkcionalnosti SPOROČILA.
Uporabnik ima pravico sinhronizacije podatkov.

Pravice uporabnika na računu se shrani z izbiro gumba
uporabnika na računu se ne shrani s klikom na gumb
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20.1.2.2. Uporabnikove skupine na računu
Skupine na računu se uporabniku določi z dvoklikom na izbran račun. Odpre se okno, v katerem
se izbere pregled
:

Uporabnik ima privzeto skupino Splošno. Skupine se lahko omeji tako, da se v okencu pred
posamezno skupino označi kljukica
. To pomeni, da uporabnik vidi v PLAČILIH le plačilne
naloge, ki so določeni za izbranega uporabnika v opredeljeni skupini.
Skupine uporabnika na računu se shrani z izbiro gumba
uporabnika na računu se ne shrani, s klikom na gumb
20.2.

POTRDI. Sprememb skupin
PREKLIČI.

Nastavitev računov

Po vstopu v funkcionalnost NASTAVITVE se izbere pregled
o računih:
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Na levi strani okna so vidni vsi računi, ki so dodani za delo v aplikaciji EPP, na desni strani pa so
prikazani podatki za izbran račun. Prav tako so za izbran račun v spodnjem delu vidni:






uporabniki, ki lahko z izbranim računom delajo v aplikaciji EPP,
uvozi,
izvozi,
skupine,
lastni računi.

20.2.1. Uporabniki izbranega računa
V spodnjem delu okna so prikazani vsi uporabniki, ki so dodani za delo v aplikaciji EPP. Vsi aktivni
.
uporabniki imajo označeno kljukico
Pravice in skupine na računu se uporabniku določij z dvoklikom na izbranega uporabnika. Odpre
se okno:
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Pomen nastavitev pravic in skupin je opisan v točki 20.1.2.
Nastavitve uporabnikovih pravic in skupin za izbran račun se shrani z izbiro gumba
(POTRDI). Sprememb uporabnikovih pravic in skupin za izbran račun se ne shrani, v kolikor se
(PREKLIČI).
izbere gumb
20.2.2. Nastavitev poti za uvoz plačilnih nalogov
Za nastavitev poti uvoza plačilnih nalogov se izbere pregled
prikazane vse že določene poti do uvoznih datotek.
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Aplikacija EPP omogoča uvoz datotek v formatih TKDIS, ZBSxml in ISO 20022 XML.
Za dodajanje nove uvozne poti se izbere gumb

(DODAJ) in odpre se okno:

V okno se vnese naslednje podatke:
Ime datoteke

S klikom na puščico
desno od vnosnega polja se odpre okno
Raziskovalca. V Raziskovalcu se nastavi pot do uvozne datoteke.

Skupina

V kolikor se uporablja možnost SKUPINE, se lahko za vse uvožene naloge,
s klikom na puščico , ki se nahaja desno od polja Skupina, določi skupino.

Vrsta datoteke

S klikom na puščico , ki se nahaja desno od vnosnega polja se odpre
spustni seznam, v katerem se določi format datoteke. Uvaža se lahko
datoteke v formatih ZBSxml in ISO 20022 XML (za uvoz domačih in
deviznih plačilnih nalogov) in TKDIS (uvoz domačih plačilnih nalogov).

Nastavitev uvozne poti se shrani z izbiro gumba
(POTRDI). Sprememb nastavitev
uvozne poti se ne shrani z izbiro gumba
(PREKLIČI).
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Pomembno:
V kolikor se uporablja mrežna različica aplikacije EPP, se pot do datoteke s plačilnimi nalogi vedno
nastavlja preko omrežne soseščine. Nastavi se lahko več poti. Nastavljene poti do datoteke se
bodo vedno prikazale ob izbiri gumba

(UVOZI).

20.2.3. Nastavitev izvoza datotek
Za nastavitev avtomatskega izvoza se izbere pregled
. V spodnjem delu okna so prikazane
vse že določene poti za izvoz domačih in/ali deviznih izpiskov.

Nastavitev izvoza izpiskov se shrani z izbiro gumba
izvoza izpiskov se ne shrani z izborom gumba

(POTRDI). Sprememb nastavitev
(PREKLIČI).

POMEMBNO:
V kolikor se uporablja mrežno različico aplikacije EPP na več delovnih postajah, je potrebno pot
do lokacije, kamor naj se shranjujejo izpiski, nastaviti preko omrežne soseščine. Tako se izpiski
shranijo vedno v isto mapo na določeni delovni postaji ali na strežniku, ne glede na to, na kateri
delovni postaji je bil zagnan program.
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20.2.4. Nastavitev funkcionalnosti skupine
S pomočjo funkcionalnosti skupine lahko uporabnik posameznim plačilnim nalogom določi skupino
s poljubnim imenom. Uporaba funkcionalnosti SKUPINE ni obvezna. Funkcionalnost SKUPINE
omogoča:



uporabnik lahko določi plačilnemu nalogu poljubno dodatno lastnost, po kateri je možno v
aplikaciji EPP razvrščati naloge;
pri uporabi mrežne različice aplikacije EPP se lahko vsakemu uporabniku določijo pravice do
vpogleda v posamezne skupine plačilnih nalogov.

Podatki, ki jih uporabnik vnaša v funkcionalnost SKUPINE, ostanejo le v lokalni bazi aplikacije EPP
in se ne prenašajo v banko. Za nastavitev skupin se izbere pregled
. V spodnjem delu
okna so prikazane vse že določene skupine.

Za dodajanje nove skupine se izbere gumb

(DODAJ) in odpre se novo okno:

(POTRDI).
V okno se vnese ime skupine. Nastavitev skupine se shrani z izbiro gumba
Sprememb nastavitev skupine se ne shrani z izborom gumba
(PREKLIČI).
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20.2.4.1. Uporaba funkcionalnosti skupine
Pri vnosu novega plačilnega naloga (domač plačilni nalog ali nalog za tujino), uporabnik, v obrazcu
plačilnega naloga, v zgornjem desnem kotu okna vidi, skupino v katero sodi plačilni nalog. S klikom
na puščico , na desni strani vnosnega polja, se v spustnem seznamu prikažejo skupine, ki jih
ima kot uporabnik aplikacije EPP, določene v nastavitvah.

Ko je plačilnemu nalogu določena skupina, se ta prikaže tudi pri pregledu plačilnih nalogov v
stolpcu SKUPINA.
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20.2.5. Nastavitev lastnih računov
. V spodnjem delu okna so prikazani

Za nastavitev lastnih računov se izbere pregled
že dodani lastni računi.

Za dodajanje lastnih računov se izbere gumb

(DODAJ) in odpre se okno:

V predvideno polje se vnese podatke o računu v obliki BBAN in izbere se gumb
(POTRDI). Nastavitev lastnega računa se ne shrani z izberom gumba
(PREKLIČI).
POMEMBNO:
Ta seznam se uporablja v funkcionalnosti NAROČILA.
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21.

VEČJEZIKOVNA RAZLIČICA

Ena od lastnosti Poslovnega Bank@Neta – aplikacije EPP je možnost izbora jezikovne različice.
Trenutno je v aplikaciji EPP možno izbirati med dvema jezikoma:



22.

slovenskim,
angleškim.

POSODABLJANJE APLIKACIJE – UPDATER

Lastnost Poslovnega Bank@Neta – aplikacije EPP je posodabljanje z novejšimi različicami.
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Z izbiro funkcionalnosti »Prenesi najnovejšo različico programa EPP«
, ki se nahaja v odprtme oknu, desno spodaj, bo aplikacija
EPP samodejno prenesla nove komponente.

Po zaključenem postopku prenosa nove različice je potrebna ponovna prijava v aplikacijo. Okno za
prijavo se prikaže samodejno.
POMEMBNO:
V primeru, da verzija aplikacije EPP ne ustreza zahtevam banke, je posodobitev programa nujna
za nadaljnje delo. V tem primeru se v aplikaciji EPP prikaže opozorilno okno:

Šifra: EB-08

Verzija: 022

Veljavnost: 12.08.2013

136/137



Elek tro nsko banč niš tvo /N avod ila z a up orab nik e Pos lov neg a Bank@N e ta – aplikac i je EPP

23.

IZHOD IZ PROGRAMA

Iz programa se je potrebno odjaviti s klikom na znak
osnovnega ekrana.
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