PODPORA DATABANKINGU SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
V SYSTÉMOCH DOMUS/FINUS
Modul FINUS obsahuje podporu pre databanking Slovenskej sporiteľne. Databanking je určený na
priamu komunikáciu s bankou bez využívania ďalších externých súborov a aplikácií. Databanking
automatizuje proces komunikácie s bankou, a tým uľahčuje a zjednodušuje prácu užívateľa.
Prostredníctvom tejto služby je možná jednoduchá práca s domácimi a zahraničnými platobnými
príkazmi v eurách alebo cudzej mene.

POSTUP AKTIVÁCIE DATABANKINGU A JEHO POUŽÍVANIE


V okne Banky v časti okna Databanking je potrebné do poľa kódu uviesť kód pre databanking,
ktorý odbržíte od Slovenskej sporiteľne nasledovne:



Následne sa cez ikonu
> Importy > Databanking je možné importovať výpisy cez
Databanking SLSP a posielať príkazy na úhradu.
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Význam jednotlivých polí:

Užívateľ – tento údaj je dodávaný bankovým ústavom a slúži na identifikáciu užívateľa
databankingu.

Heslo – údaj je pridelený bankovým ústavom.

Zoznam účtov – zobrazia sa účty ktoré, majú možnosť využitia služby databanking.

Import bankových výpisov – tlačidlo, ktoré spúšťa import bankových výpisov. Po
potvrdení tlačidla sa naimportuju priamo do okna bankové výpisy bez využitia externých
súborov a podporných aplikácií.

Zoznam prevodov – zobrazia sa všetky prevodné príkazy, ktoré sú pripravené na odoslanie
do bankového ústavu. Následne sa sprístupní tlačidlo Vytvor hromadný príkaz. V zozname
prevodných príkazov je možné filtrovať, pričom do banky sa odošlú len zobrazené príkazy.

Vytvor hromadný príkaz – pri potvrdení tlačidla sa automaticky odošlú prevodné príkazy
do bankového ústavu. Prevodné príkazy sa vytvoria do dávok po 50-tich platbách, nakoľko
nie je možné zo strany banky prijať viac ako 50 platieb v jednom hromadnom príkaze.
Každú dávku je potrebné autorizovať sms alebo eok kódom samostatne.

Príkazy na podpis - pripravené platobné príkazy čakajúce na odoslanie je možné
certifikovať aj pomocou podpisov. Stlačením tlačidla Príkazy na podpis sa zobrazí okno
pripravených prevodných príkazov. V prvom stĺpci sa nachádza tlačidlo . Tlačidlo sa
nachádza vždy v prvom riadku hromadného príkazu. Po stlačení tlačidla sa zobrazí okno
Certifikácia hromadného príkazu . V tomto okne je potrené zadefinovať údaje pre EOK. Ak
spojenie s bankou a príprava platieb na podpis prebehla v poriadku v stĺpci Podpísané sa
zobrazí tlačidlo Zmaž, pomocou ktorého je možné ešte zrušiť realizáciu prevodného
príkazu. Takto pripravený prevodný príkaz ešte nebol zrealizovaný, nakoľko je potrebné,
aby certifikáciu pomocou podpisu vykonala ďalšia poverená osoba. Po vykonaní "podpisu"
ďalšou osobou sa prevodný príkaz v zozname prevodných príkazov už nezobrazí.

Autorizácia – cez EOK a SMS: Pri posielaní hromadných príkazov na úhradu cez
databanking je možné zvoliť, či sa má odoslanie potvrdiť pomocou EOK (Elektronický
osobný kľúč) alebo SMS autentifikáciou. Pri voľbe SMS, sa po odoslaní hromadného príkazu
na úhradu zobrazí okno, v ktorom je potrebné zadať kód, ktorý bol doručený na príslušné
mobilné číslo. Kód cez SMS je užívateľovi doručený do niekoľkých sekúnd od stlačenia
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tlačidla Hromadný príkaz na úhradu. Pokiaľ užívateľ nezadal správny kód, sprístupní sa
tlačidlo Preposlať nový SMS kľúč. Po stlačení tohto tlačidla je do niekoľkých sekúnd
doručený nový kód. Po takomto odoslaní príkazu na úhradu sa zneprístupní tlačidlo Vytvor
hromadný príkaz.

ANASOFT APR, s.r.o.
Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
tel: +421 2 3223 4111; fax: +421 2 3223 4100; www.anasoft.sk

ISO 9001: 2008, 27001: 2005
spol. registrovaná Okresným súdom Bratislava 1, Odd. Sro, vložka č. 6042/B
č. účtu: 2621040039/1100 Tatrabanka, a.s., Bratislava; IČO: 313 615 52; IČ DPH: SK2020345778

3

