
Nowości w bankowości internetowej
- rozwiązanie dedykowane mikrofirmom.
Uprościliśmy bankowość internetową dla małych firm.  
Teraz znajdziesz w niej optymalny zestaw funkcji,  
skrojonych na swoje potrzeby. 

• Historia transakcji

Wszystkie zrealizowane transakcje 

znajdziesz w miniaplikacji  Historia  
transakcji. Domyślnie system wyświe-

tla ograniczoną liczbę ostatnich 

transakcji, ale możesz ustawić własne 

wartości filtrowania. To tu pobierzesz 

potwierdzenia transakcji oraz wyek-

sportujesz ich historię w wybranym 

formacie.

• Pobieranie potwierdzeń 

Potwierdzenia zrealizowanych trans-

akcji pobierzesz w miniaplikacji 

Historia transakcji. Wystarczy, że 

klikniesz w wybraną transakcję  

a następnie w menu, które się pojawi, 

zaznaczysz Pobierz potwierdzenie. 

Możesz też zaznaczyć na liście  

wybrane transakcje i jednym 

przyciskiem pobrać zbiorczo 

potwierdzenie lub wyeksportować do 

wybranego formatu.

• Przelewy 

Miniaplikacja Przelewy to teraz Two-

je małe centrum zarządzania. Tu zle-

cisz przelew (także split payment), 

zarządzisz listą zapisanych odbio- 

rców, zleceniami stałymi, spraw-

dzisz status zleconego przelewu.  

• Przelewy oczekujące  
   i odrzucone 

Przelewy oczekujące oraz 

odrzucone znajdziesz teraz zarówno  

w miniaplikacji Przelewy  jak i w mini- 

aplikacji Rachunki, odpowiednio  

w zakładkach Oczekujące i Odrzu- 

cone. Np. jeśli z jakiegoś powodu 

zlecony przez Ciebie przelew nie 

będzie mógł zostać zrealizowany, 

informację o tym znajdziesz zarówno 

w miniaplikacji Przelewy, w zakładce  

Odrzucone jak i w miniaplikacji 

Rachunki.

• Import przelewów

Jeśli chcesz zaimportować przelewy 

przygotowane w programie ze-

wnętrznym, przejdź do miniapli- 

kacji Przelewy a następnie zakładki  

Import przelewów. Postępuj zgod-

nie z instrukacjami, a zaimpor-

towane przelewy trafią do Koszy-
ka zleceń, gdzie będziesz je mógł  

w dogodnym dla siebie czasie wy-

godnie autoryzować. Koszyk zleceń 

przejmuje tu rolę “Listy zleceń” znanej 

użytkownikom bankowości dla przed-

siębiorstw.

• Rachunki

W miniaplikacji Rachunki znajdziesz 

listę rachunków, w tym odpowiednio 

rachunków VAT. Tu zyskasz 

kompleksowe informacje per rachunek 

a także dostęp do akcji kontekstowych.

Zawiera funkcje dedykowane:

• Obsługa rachunku VAT.

• Eksport historii operacji i wyciągów. 

• Import przelewów, wraz z konfiuguracją 

importu/eksportu. 

• Dodatkowe ustawienia miniaplikacji 

Rachunki.

• Konfiguracja uprawnień użytkownika 

w przypadku klientów stosujących 

wieloosobową reprezentację podmiotu.

• Wielopodpis, czyli przelewy oczekujące  

na podpis w koszyku przelewów.

• Więcej informacji w szczegółach  

blokad i autoryzacji. Co może Cię zainteresować?


