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Útmutató a telepítéshez

1) Mire kell ügyelni a telepítés megkezdése előtt?
- A MultiCash 3.20-t kizárólag Windows 2000/XP/2003 szerver alatt lehet telepíteni.
- A kommunikáció egy ISDN-kártya (pl. AVM-kártya) vagy TCPIP (Internet) segítségével történik.
- A MultiCash 3 rendeltetésszerű működéséhez legalább 200 MB merevlemez és 256 MB központi memória
tárolási kapacitás szükséges!
A telepítés előtt zárjon le minden Windows-programot!

2) Melyik telepítés kerül végrehajtásra?
a) Standard telepítés - a MultiCash működtetése egy munkaállomásról történik!
MultiCash kann “lokal (Laufwerk c:\)“ oder auf einem „Netzlaufwerk (z.B. f:\MultiCash)“
installiert werden. Achten Sie bitte vor der Installation auf einem Netzlaufwerk, dass für den
angemeldeten Benutzer alle Zugriffsrechte für das Laufwerk und das Verzeichnis gesetzt sind.
b) Hálózatos telepítés – a MultiCash működtetése több munkaállomásról történik!
A MultiCash telepítése „hálózati meghajtóra (pl. f:\MultiCash)“ történik. A hálózati meghajtóra történő telepítés
előtt ügyeljünk arra, hogy minden csatlakoztatott számítógép (szerver és ügyfél) rendelkezzen a meghajtóhoz és
a könyvtárakhoz történő hozzáférési jogosultsággal.

Fontos megjegyzés:
Rendkívül fontos, hogy minden csatlakoztatott számítógép (szerver és
ügyfél) számára ugyanazzal a meghajtóval (meghajtót jelölő betű) és
könyvtárral lehessen hozzáférni a Multicash-programhoz!

3) A MultiCash üzemeltetési és szerviz-időpontjai
- Az Oberbankban az AT/DE/CZ/HU területeken működő fiókokban a rendelkezésre állás- és leállás időpontjai,
továbbá a szerviz- és forróvonal kapcsolatok a 28. oldalon találhatók.
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A MultiCash 3.20 telepítése

A telepítőprogram automatikusan
nyílik meg. Alternatívaként
megnyitható a „setup.exe“ állomány.

A javasolt könyvtár elfogadása vagy
másik könyvtár választása.

Minden modult a rendelt
teljesítménynek megfelelően kijelölünk.
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A MultiCash 3.20 telepítése

Telepítés megkezdése.

A sikeres installációt az OK gomb
megnyomásával megerősítjük
és újraindítjuk a számítógépet.

Programcsoportot készítünk.
Standard telepítés esetén a program
indítása MultiCash Windows
segítségével történik.
Hálózatos telepítés esetén a program
indítása előtt vegyük figyelembe a
következő oldalon található
instrukciókat.
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Konfiguráció hálózatos formában történő telepítés esetén

Fontos megjegyzés!
A program megkezdése előtt
ki kell választani azt a munkaállomást,
amely a jövőben az adatbankszerver
funkcióját tölti majd be.

Az adatbankszerver MultiCash programkönyvtárban
(pl. f:\MultiCash) a „setup.exe“ működtetésével
megtörténik a konfiguráció.
Az „Ez a gép legyen az automatikusan
induló adatbankszerver” beállítás választása.
Amennyiben az adatbankszervert az alkalmazó
kilépése után is működtethető módon kívánjuk
konfigurálni, az „Ez a számítógép legyen
a szolgálati adatbankszerver“ opciót válasszuk.

Minden további munkaállomást a MultiCash
programkönyvtárban (pl. f:\Multicash) a
“setup.exe” fájl működtetésével konfigurálunk.
Az “Hálózati verzió program start-ikonja”
beállítást válasszuk.

Bejelöljük az elektronikus aláírást
és megnyomjuk a Tovább gombot.
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Bejelentkezés a MultiCash 3.20 programba

Megadjuk a mesterjelszót.

Kiválasztjuk a meghajtót vagy
a könyvtárat és megnyomjuk
az OK gombot.
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Bejelentkezés a MultiCash 3.20 programba

Az első bejelentkezéskor az
ADMIN2 nevet adjuk meg,
és nincs jelszó.

Az A meghajtó választása esetén:
Behelyezünk egy üres formattált
floppyt a legitimációs floppy
elkészítése céljából.

Elindítjuk az első hozzáférési
asszisztens-programot.
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A rendszerparaméterek beállítása a program első beindítása után

A feltüntetett rendszerparaméterek
egyenként beállíthatók.
.

Az információs és
protokollmanagerbe bevitt adatok
30 nap múlva törlődnek.
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A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után

A nulla a jelszó korlátlan
érvényességét jelenti
a programba történő belépéshez.

A feltüntetett rendszer-paraméterek
egyenként változtathatóak.

Bejelöljük az Adatátvitel
végrehajtása és Számlainformációk
beolvasása mezőket.
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A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után

Meghajtó beállítása az elektronikus
aláíráshoz.

A feltüntetett rendszerparamétereket
egyenként be lehet állítani.
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A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után

Nyomtatási paraméterek beállítása.

Képernyő-zoom aktiválása.

A SYSADMIN felhasználó jelszava:
start (kisbetűvel).
Megjegyzés: ez a jelszó
bármikor megváltoztatható.
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A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után

Felhasználói csoportokat csak abban
az esetben célszerű képezni, ha
bizonyos felhasználókat
(pl. korlátozott hozzáféréssel
rendelkező felhasználókat)
csoportba kívánjuk rendezni.

Minden felhasználót
a MultiCash – szerződés
szerint adjunk meg.

A felhasználó felhasználói neve és a
jelszó,
ami start (kisbetűvel).

Az elektronikus aláírás meghajtójának
meghatározása.
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A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után

Az összes modult aktiváljuk.
Megjegyzés:
ezáltal a felhasználó minden
jogot megkap a programban.

Adatprofil tárolása.

További felhasználók megadása.
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A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után

Adatátvitel paraméterének beállítása.

Az adatátvitel módszerének
kiválasztása.
Választás: ISDN (CAPI) pl. AVMkártyához
vagy TCP/IP internethez
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A Bankparaméter-fájl (BPD) importálása

Belépés
Kommunikáció
Bankparaméter-fájl
gombok megnyomásával.
MCFT-BPD importálása.
A BPD-fájl magában foglalja
az Oberbankkal történő
kapcsolattartás
beállításait és a mindenkori
jogosult hozzáférési adatait.

Adjuk meg a felhasználói
MCFT-BPD adatait és importáljuk azt.

A résztvevői számot hozzárendeljük
a valós felhasználói névhez és
átvesszük.
Megjegyzés:
A banktól megkapjuk a résztvevői
lapota résztvevői számokkal és
nevekkel együtt.

Ezután belépés a
Kommunikáció
Bankparaméter-fájl
A BDP karbantartása
gombok megnyomásával
Az ISDN hívószám ellenőrzése a
tartományi és a hivatali előhívószám,
ill. TCP/IP összeköttetés portjának
(tűzfal) vonatkozásában.

15

A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után

Az asszisztens bezárása.

Segédadatbankok importálása
A bázis szoftverbe beolvashatók előkészített segédadatbankok.
Válassza ehhez az „Ügykezelés“ parancsot a menülistán. Az „Export-import / segédadatbankok beolvasása“ funkció kiválasztásával be lehet emelni a „Devizák“ és „Országok“ elnevezésű
előkészített adatbankokat.
Megjegyzés Németország (DE) számára
A segédadatbankok importja a 25. oldalon leírtak szerint működik.
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Egy új felhasználó első hozzáférése

A belépés a
Felhasználó Új bejelentkezés
menüpontokon keresztül történik.
Minden felhasználónak egyszer
legitimáltatnia
kell magát a banknál.
Jelszó: start
(kisbetűvel)

Az első hozzáférés lépéseinek
végrehajtása az asszisztens
segítségével.
Átvesszük a
bankparaméter-fájl(okat)
a floppy-ról,
de nem aktiváljuk.

Kizárólag E, A, B jogosultsági
típussal rendelkező felhasználó
részére létrehozzuk az elektronikus
aláírást.
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Egy új felhasználó első hozzáférése

Az elektronikus aláírást hordozó
médium,
floppy vagy USB stift behelyezése,
USB memória meghajtó behozása
és az OK gomb megnyomása.

Jelszó megadása az
Elektronikus aláírás-hoz
(max. 8 karakter)
Figyelmeztetés!
a MultiCash programban minden
elektronikus aláírással rendelkező
résztvevőnek
3 jelszóval kell rendelkeznie:
1. Belépés a programba
2. Elektronikus aláírás (EU)
3. Adatátvitel
Javaslat!
Használjuk mindhárom alkalmazáshoz
ugyanazt a jelszót
(minden jelszó kis betűvel írandó)
32 tetszőleges karakter beadása.

Az Elkészítés-gombbal elkészítjük
az elektronikus aláírást hordozó médiumot.
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Egy új felhasználó első hozzáférése

Az inicializálási megbízást azonnal
el kell küldeni a banknak.

Bank megjelölése és Tovább
gomb megnyomása.

Az Oberbank által megadott
adatátviteli jelszó: start.
Megjegyzés!
a MultiCash-programban minden
elektronikus aláírással rendelkező
résztvevőnek három jelszóval
kell rendelkeznie:
1. Belépés a programba
2. Elektronikus aláírás
3. Adatátvitel
Javaslat!
Használjuk mindhárom felhasználás
céljára ugyanazt a jelszót
(minden jelszó kisbetűvel írandó).
Új jelszó megadása
az Adatátvitel-hez.
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Egy új felhasználó első hozzáférése

Az Oberbank AG
ausztriai, németországi és
csehországi ügyfelei a jogosult
által aláírt
inicializáló levelet a következő
fax-számra küldhetik el:
+43 / (0)732 / 795968

Az Oberbank AG
magyarországi ügyfelei
a jogosult által aláírt
inicializáló levelet a
következő fax-számra küldhetik el:
+36 / (06)1 / 237 -6276

A kommunikáció közvetlen
végrehajtása
aktiválása – ezzel az inicializálási
megbízás azonnal továbbításra
kerül az Oberbankhoz.
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Egy új felhasználó első hozzáférése

Az asszisztens bezárása.
Minden új felhasználó esetében
a 17 -21 oldalak lépéseit kell
végrehajtani.

Megerősítés az OK gomb
megnyomásával.

Régi jelszó: start
új jelszó megadása
A programba történő belépés-hez.
Megjegyzés!
a MultiCash-programban minden
elektronikus aláírással rendelkező
résztvevőnek három jelszóval
kell rendelkeznie:
1. Belépés a programba
2. Elektronikus aláírás
3. Adatátvitel
Javaslat!
Mindhárom felhasználás céljára
használjuk ugyanazt a jelszót
(minden jelszó kisbetűvel írandó).
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Fontos beállítások az Oberbankkal lebonyolított bel- és külföldi
fizetési forgalomban (AT/DE/CZ/HU)
Megjegyzés:
A példában a német külföldi fizetési
forgalom adatai szerepelnek.
A partner Bankok
alapadatainak
létrehozása.

Új bank
létrehozása.

Az adatbázis elkészítéséhez az
időbeni előretartás
napjainak számát 28-ra állítsuk be
– mivel az Oberbank a jövőbeni
fizetési forgalmi adatokat
28 nap előretartással tudja fogadni.
A Bankparaméter-fájl kiválasztása.
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Fontos beállítások az Oberbankkal lebonyolítandó bel- és külföldi
fizetési forgalomban (AT/DE/CZ/HU)

Számlák alapadatainak
létrehozása.

Új számla
létrehozása.

A színesen ábrázolt mezők mindig
kötelezően kitöltendőek.
Bank hozzárendelése a számlához.
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Fontos beállítások az Oberbankkal lebonyolítandó bel- és külföldi
fizetési forgalomban (AT/DE/CZ/HU)

A külföldi fizetési forgalomban (DE/HU)
a következőket kell beállítani.
A fizetési megbízások
első elkészítése előtt
létre kell hozni a
Megbízó
Számla
Bankok
segédadatbankot.

Új megbízó
létrehozása.

Kizárólag a német külföldi fizetési
forgalom vonatkozásában:
Az Idegen-t aktiválni kell amennyiben
szükséges, és vigyük be a szövetségi
tartomány és a cég számát (ha nem
ismerjük, 11-t vagy
11111111-t kell bevinni).
Kizárólag a magyar külföldi fizetési
forgalom vonatkozásában:
Válasszuk ki az országot.
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Fontos beállítások az Oberbankkal lebonyolítandó bel- és külföldi
fizetési forgalomban (DE)

Kizárólag a német külföldi
fizetési forgalom vonatkozásában:
Segédadatbankok importálása

Belépés az
Ügykezelés
Import/Export
Segédadatbankok importálása
menüpontokon keresztül

Adóadatbázis választása.
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Rendszerbeállítás az „Adatok lekérdezése (számlakivonatok) több banktól” végrehajtásához

Belépés a
Kommunikáció
Adatok lekérdezése több banktól
menüpontokon keresztül.
Bank kiválasztása.
Az STA Swift-Napi
számlakivonatok
lekérdezése menüpont kijelölése
és a Megbízás fajtájának
hozzárendelése gomb megnyomása

Az adatátvitel-megbízás legitimálása
céljából a bejelentett felhasználó
adatátvitel-jelszavának beírása.

Az Elkészítés-gomb
megnyomásával létrehozunk egy
Automata elnevezésű DAD- fájlt.
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Rendszerbeállítás az „Adatok lekérdezése (számlakivonatok) több banktól” végrehajtásához

A számlakivonatok lekéréséhez
Információk lekérése bank(ok)tól
gomb megnyomása.
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A MultiCash üzemeltetési- és szerviz időpontjai

Számlainformáció
Ausztria
Németország
Csehország
Swift napi kivonat				
			
Elkészítés

23:00

23:00

				

23:00

Magyarország
23:00

			

Tárgynapi feldolgozás
Megbízás fajtája       

Megbízás leadásának legkésőbbi időpontja

		

Belföld		
Belföld sürgős
16:30
Külföld EUR-ban
15:00
Külföld devizában
11:15

16:30
16:30
15:00
11:15

				

16:30
09:00
10:00
10:00

15:00
15:00
10:00
10:00

15:00

Oberbank Linz
Tel: +43/(0)732/7802-2128
Fax: +43/(0)732/79 59 68
e-Mail: elba@oberbank.at
08:00-tól 17:00 óráig

Oberbank Linz
Tel: +43/(0)732/7802-2128
Fax: +43/(0)732/79 59 68
e-Mail: elba@oberbank.at
08:00-tól 17:00 óráig

			

Technikai forró vonal
Nyelv
német/angol
		
		
		
		

Ingyenes szerviz
Oberbank Linz
Tel: +43/(0)732/7802-2128
Fax: +43/(0)732/79 59 68
e-Mail: elba@oberbank.at
08:00-tól 17:00 óráig

Oberbank Linz
Tel: +49/(0)89/55989-255
Fax: +49/(0)89/55989-285
e-Mail: elba@oberbank.at
08:00-tól 17:00 óráig

cseh/angol			
				
				
				
				

Managment Data
Tel: +420/251021-383
Fax: +420/251021-377
e-Mail: helpdesk@mdpraha.cz
08:00-tól 17:00 óráig

magyar/angol				
					
					
				

Omikron Magyarország
Tel: +36/(06)1/2373040
09:00-tól 17:00 óráig

			

Oberbank Szervízvonal
Szerződés-Tájékoztatást-sztornó

Elérhetőség munkaidőben

Az érintett ország nyelvén

Tel: +49/(0)89/55989-255

			

Tel: +43/(0)732/7802-2128

				

Tel: +43/(0)732/7802-2747 Tel: +36/(06)1/23762-44
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