www.oberbank.hu
elba@oberbank.at

MultiCash

3.20 verzió

www.oberbank.hu
elba@oberbank.at

Üdvözöljük a MultiCash 3.20 verziójában!

Köszönjük, hogy a MultiCash programot választotta.
A következő oldalakon néhány ötletet és információt szeretnénk adni Önnek ahhoz, hogyan tudja a MultiCash-sel
gyorsan, biztonságosan és kényelmesen lebonyolítani banki tranzakcióit.

Kérdések – problémák – javaslatok:
Ügyfél-forródrót: – OMIKRON Ungarn

+ 36 1 2373040 (magyar és angol nyelven)
Hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 óra között

Oberbank Electronic Banking forródrót

+ 43 (0) 732 / 7802-2128 (német és angol nyelven)
Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 óra között
Mail: elba@oberbank.at

Mi mindenre használható a MultiCash:
Belépési képernyő
Kiértékelések: 3. oldal 		
Számlakivonatok
      Forgalmak

pénzforgalom: 4 – 14. oldal
Németországi bel- és külföldi pénzforgalom ( IZV, AZV )
Osztrák bel- és külföldi pénzforgalom ( ATI, ATA )

          Egyenlegek

Csehországi bel- és külföldi
pénzforgalom ( CFD, CFA )

    

Magyarországi bel- és
külföldi pénzforgalom
( UNG, HUA )

Kommunikáció: 15-16. oldal
Banki információk letöltése
(számlakivonatok)
Előnyben részesített távolsági
adatátvitel
Szabványos pénzforgalmi adatok
fogadása
Fájlkezelő
(aláírás és beküldés)
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Kivonatok – Számlaforgalom – Egyenlegek megjelenítése

Kivonat dátumának kiválasztása
Bankszámla kiválasztása
Kivonat nyomtatása

Bankszámla kiválasztása
Ahhoz tartozó kivonat nyomtatása

Különböző valuta-kiértékelések
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Bel- és külföldi pénzforgalom (Németország és Ausztria)
A bemutatott példa mintájára –
németországi belföldi pénzforgalom –
kell lebonyolítani a
németországi külföldi pénzforgalomra,
valamint az osztrák bel- és külföldi
pénzforgalomra
vonatkozó banki megbízásokat is.
Az alábbi három lépést kell elvégezni:
1. A fizetési megbízás beadása
2. Jóváhagyás számlánként
3. Fizetési megbízás fájl(ok)
létrehozása

1. A fizetési megbízás beadása

A banki megbízás formájának
kiválasztása:
Egyedi megbízás
Állandó megbízás
Határidős megbízás
Sablon megbízás

Kattintson az új megbízás parancsra

A megbízás fajtái:
Átutalás
Terhelés (csak belföldi
pénzforgalomban)
Sürgős átutalás
A kedvezményezett adatainak
megadása
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Bel- és külföldi pénzforgalom (Németország és Ausztria)

A kedvezményezett kódjának megadása
és az ügyféladatok beírása.
Az adatok elmentése a segéd-adatbankba történő átvezetéssel.

A megbízó és a számla kódját az első
megbízás megadása előtt fel kell venni
a segéd-adatbankba (megbízó és
számlák).

Megbízás mentése

2. Számlánkénti jóváhagyás
Csak a (�) jelöléssel ellátott megbízások kerülnek jóváhagyásra.
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Bel- és külföldi pénzforgalom (Csehország)
A bemutatott példa mintájára –
cseh belföldi pénzforgalom –
kell lebonyolítani a
cseh külföldi pénzforgalomra
vonatkozó banki megbízásokat is.
Az alábbi három lépést kell
elvégezni:
1. A fizetési megbízás beadása
2. Jóváhagyás számlánként
3. Fizetési megbízás fájl(ok)
létrehozása

1. A fizetési megbízás beadása

A banki megbízás formájának
kiválasztása:
Egyedi megbízás
Állandó megbízás
Határidős megbízás
Sablon megbízás
Kattintson az új megbízás parancsra.

A megbízás fajtái:
Átutalás
Terhelés (csak belföldi
pénzforgalomban)
Sürgős átutalás
A kedvezményezett adatainak
megadása
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Bel- és külföldi pénzforgalom (Csehország)

A kedvezményezett kódjának
megadása és az ügyféladatok beírása.
Az adatok elmentése
a segéd-adatbankba történő
átvezetéssel.

A megbízó és a számla kódját az első
megbízás megadása előtt fel kell venni
a segéd-adatbankba (megbízó és
számlák).
Megbízás mentése

2. Számlánkénti jóváhagyás
Csak a (�) jelöléssel ellátott
megbízások kerülnek jóváhagyásra.
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Bel- és külföldi pénzforgalom (Magyarország)

A bemutatott példa mintájára –
magyarországi belföldi
pénzforgalom –
kell lebonyolítani a
magyarországi külföldi
pénzforgalomra
vonatkozó banki megbízásokat is.
Az alábbi három lépést kell elvégezni:
1. A fizetési megbízás beadása
2. Jóváhagyás számlánként
3. Fizetési megbízás fájl(ok)
létrehozása

1. A fizetési megbízás beadása
A banki megbízás formájának
kiválasztása:
Egyedi megbízás
Állandó megbízás
Határidős megbízás
Sablon megbízás
Kattintson az új megbízás parancsra.

A megbízás fajtái:
Átutalás
Beszedési megbízás/terhelés (csak
belföldi pénzforgalomban)
Sürgős átutalás
A kedvezményezett adatainak
megadása
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Bel- és külföldi pénzforgalom (HU)

A kedvezményezett kódjának megadása
és az ügyféladatok beírása.
Az adatok elmentése a segéd-adatbankba történő átvezetéssel.

A megbízó és a számla kódját az első
megbízás megadása előtt fel kell venni
a segéd-adatbankba (megbízó és
számlák).

Megbízás mentése

2. Számlánkénti jóváhagyás
Csak a (�) jelöléssel ellátott megbízások kerülnek jóváhagyásra.
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Belföldi csoportos pénzforgalom (Magyarország)

A bemutatott példa mintájára kell
lebonyolítani az
átutalásokat, valamint a csoportos
beszedési és terhelési
megbízásokat is.
Az alábbi három lépést kell elvégezni:
1. A fizetési megbízás beadása
2. Eseti jóváhagyás
3. Fizetési megbízás fájl(ok) létrehozása

1. A fizetési megbízás beadása
A banki megbízás formájának
kiválasztása:
Normál csoportos fizetés
Normál csoportos beszedés / terhelés
Sablon megbízások
Kattintson az új megbízás parancsra.

A megbízó és a számla kódját az első
csoportos megbízás megadása előtt el
fel kell venni a segéd-adatbankba
(megbízó, számlák és fizetési kód).
Megbízás mentése
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Belföldi csoportos pénzforgalom (Magyarország)

A listában kiválasztott csoportos
fizetés elvégzéséhez kattintson az
egyedi tranzakciók parancsra.
Jelölje ki az új egyedi tranzakciók
menüpontot.

A kedvezményezett adatainak
megadása
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Belföldi csoportos pénzforgalom (Magyarország)

Az egyes fizetések megtekintése

2. Jóváhagyás kiválasztása

A csoportos utalások vagy csoportos
beszedési/terhelési megbízások
egyedi  jóváhagyása
Jelölje ki az adott sort a jobb
egérgombbal, majd válassza ki a
Jóváhagyás parancsot.
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Bel- és külföldi pénzforgalom (Ausztria/Németország/Csehország/Magyarország)

3. Fizetési megbízás fájl(ok)
létrehozása
A megbízás fajtájánál jelölje ki
az „Összes” opciót.

Valamennyi megjelenített
megbízáshoz készül egy fájl.

Fájlok küldése

13

Bel- és külföldi pénzforgalom (Ausztria/Németország/Csehország/Magyarország)

A bejelentett felhasználó jelszava a
távolsági adatátvitelhez
A fájlt elektronikus aláírással kell
ellátni.
A fájl(oka)t csak közvetlenül egy E, A
vagy B jogosultságtípussal rendelkező
felhasználó írhatja alá.
A távolsági adatátvitel azonnali elvégzésére csak akkor kattintson rá, ha az
elektronikus aláírás azonnal megtörténik.

Ha a fájl „küldés” ablakában elektronikus aláírás felhasználót és elektronikus
aláírás jelszót adott meg, az alábbi
ablak jelenik meg: Kérjük a fájlt aláírni.

Erősítse meg az „OK” paranccsal.

Az első aláírás elvégzését követően
megkérdezi Önt a program, hogy
további aláírásokra is sor kerül-e:
Nyomja meg a NEM-et, ha az első
felhasználó „E” típusú
jogosultsággal rendelkezik.
Nyomja meg az IGEN-t, ha az
első felhasználó „A vagy B”
típusú jogosultsággal rendelkezik.
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Fájlkezelő (aláírás és küldés)
A kijelző területen megjelenítésre kerülnek a teljesített aláírások és azok pontos
ideje.

Kijelöléssel a sikeresen átvitt fájlok kizárhatók a megjelenítésből.

Kijelöléssel csak az elektronikus
aláírással ellátott fájlok kerülnek
megjelenítésre.
Ha a fájl nem kerül közvetlenül
aláírásra, akkor az aláírásnak a
fájlkezelőben kell megtörténnie
(8. oldal).

Egy már kiadott elektronikus aláírás
visszavonása.

Fájl aláírása

Az adatlistában az egyes beadott adatok a megbízástípussal és megbízási számmal együtt kerülnek listázásra.
Megjelenítésre kerül ezen kívül a státusz (pl.
távolsági adatvitelre vár, OK, hibás, elutasítva,
törölve, elektronikus aláírás ellenőrzése OK, elektronikus aláírás hibás).

Az összes távolsági adatátviteli megbízási fájl küldésének
indítása.

A teljes fájltartalom megjelenítése

Az Oberbank által jelenleg támogatott megbízásfajták:
ATF osztrák külföldi pénzforgalom – Edifact/V3 formátum
ATQ osztrák külföldi pénzforgalom, sürgős – Edifact/V3 formátum
ATU osztrák belföldi pénzforgalom, sürgős – Edifact/V3 formátum
ATZ osztrák belföldi pénzforgalom – Edifact/V3 formátum
ATL osztrák terhelési megbízások – Edifact/V3 formátum
ATP osztrák beszedési megbízás – Edifact/V3 formátum
ATB osztrák retúr adathordozó –V3 formátum
ATR osztrák retúr adathordozó –V2 formátum
FTB tetszőleges fájl küldése/fogadása
FTD szabad szövegfájl 7bit kód küldése/fogadása
AZV német külföldi pénzforgalom –DTAZV formátum
DTE német belföldi pénzforgalom, sürgős –DTAUS formátum
IZG német belföldi pénzforgalom jóváírás –DTAUS formátum
IZL német belföldi pénzforgalom terhelési megbízás –DTAUS formátum
CFD cseh belföldi pénzforgalom –CERTIS formátum
CFA cseh külföldi pénzforgalom –CERTIS formátum
CFU cseh belföldi pénzforgalom, sürgős –CERTIS formátum
UNG magyar belföldi pénzforgalom
HUA magyar külföldi pénzforgalom
CSA csoportos fizetés, jóváírások
CSB csoportos fizetés, beszedés (terhelések)
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Előnyben részesített távolsági adatátvitel (szabványos pénzforgalmi adatok fogadása)
A bemutatott példa mintájára –
németországi belföldi
pénzforgalom –
kerülnek fogadásra a
németországi külföldi
pénzforgalomra, valamint az
osztrák, cseh és magyar bel- és
külföldi pénzforgalomra
vonatkozó pénzforgalmi fájlok is.
Pénzforgalmi fájl fogadásakor az
(E jogosultsággal rendelkező)
bejelentett felhasználó
a legitimáció érdekében azonnal
megadhatja távolsági adatátviteli
és elektronikus aláírási jelszavát, és
rákattinthat az Azonnal végrehajt
parancsra.
Ha a fájl később kerül aláírásra,
akkor kattintson a
Távolsági adatátviteli megbízás
mentése későbbi végrehajtás
céljából parancsra.

Bank kiválasztása

Meghajtó és pénzforgalmi fájl
kiválasztása
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