4.6 Plati programate
Aceasta optiune va permite crearea de plati programate prin
care va puteti alim enta conturile proprii, conturi catre terti in
lei si valuta. Parametri efectuarii acestor plati pot fi alesi de
dumneavoastra (ex : periodicitatea). Aceste plati, cu o anumita
periodicitate stabilita sunt setate pentru a se efectua automat catre acelasi
beneficiar.

4.6.2 Plata programata intra/interbancara, catre Trezorerie
sau in valuta
Ordinul de plata se va efectua cu o anumita periodicitate catre terti in lei,
respectiv in valuta.
 Vizualizare detalii plati programate se face prin accesarea pictogramei
Vizualizare, si permite afisarea ecranului initial, al crearii acestei tranzactii
cu toate detaliile aferente. Pentru a reveni la pagina anterioara se
actioneaza butonul Inapoi .
 Modificarile platilor recurente se pot efectua dupa selectarea pictogramei
Modificare. Pentru semnarea si procesarea platii recurente se utilizeaza
butonul Continua. Selectand acest buton se va putea vizualiza si modifica
ecranul initial al crearii acestei tranzactii cu toate detaliile aferente.
Procedeul de semnare ramane neschimbat.

 Anularea unei plati recurente se face selectand pictograma Sterge .
Utilizatorul care a creat plata programata poate actiona anularea si fara a
avea drept de semnatura. In cazul in care anularea nu mai este dorita se
poate reveni la pagina anterioara prin butonul Inapoi
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5. Beneficiari predefiniti
Aceasta optiune va ofera posibilitatea de a adauga beneficiari, fiind o optiune
foarte utila in cazul in care platile se efectueza in mod regulat catre acelasi
beneficiar. Totodata, prin definirea sabloanelor, beneficiarii platilor dvs. pot fi
alesi printr-o selectie care va duce la completarea implicita a tuturor detaliilor
de identificare, timpul de lucru fiind scurtat.

5.1 Creare unui beneficiar nou
Pentru a defini un nou beneficiar, din ecranul principal se acceseaza butonul
Creeaza beneficiar nou.

Aplicatia permite definirea intr-un singur meniu atat a beneficiarilor in lei, la
buget cat si a beneficiarilor in valuta prin selectarea unuia dintre cele trei
butoane radio afisate in cadranul de creare beneficiar predefinit.
Dupa ce ati finalizat completarea tuturor datelor beneficiarului predefinit
apasati butonul Continua.

5.2 Cautare beneficiar existent
Prin accesarea butonului Cauta beneficiar, puteti cauta dupa cele patru filtre de
cautare: Nume beneficiar personalizat, Nume beneficiar, Cont beneficiar si Tip
beneficiar predefinit (ron, buget, valuta).

2

Completarea campurilor de cautare se poate face doar prin introducerea primei
litere a cuvantului cautat urmata de apasarea butonului de cautare.Toate
sabloanele definite si identificate ca si corespondente cautarii dvs. vor fi afisate
sub forma de tabel. Ultima coloana a tabelului afisat va contine butoanele
vizualizare, modificare si stergere, aceste fiind utilizate dupa cum urmeaza:
Vizualizare: cu acest buton veti putea vizualiza beneficiarul setat cu toate
detaliile aferente. Pentru a reveni la pagina anterioara se actioneaza butonul
Inapoi.
Modificare: acest buton permite vizualizarea precum si modificarea datelor
existente. Pentru ca modificarile efectuate sa aiba efect este necesara apasarea
butonului Continua si Semneaza, iar cu butonul Inapoi veti reveni la pagina
anterioara.
Stergere: acest buton permite vizualizarea precum si stergerea beneficiarului
existent.

Vizualizare detalii plati programate
Pictograma
permite vizualizarea ecranului initial, al crearii acestei
tranzactii cu toate detaliile aferente. Pentru a reveni la pagina
anterioara se actioneaza butonul Inapoi.
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Modificarea platii programate
Modificarile platilor recurente se pot efectua dupa actionarea pictogramei
Modifica. Pentru a proceda spre semnarea si procesarea platii recurente se
utilizeaza butonul Continua. Apasand acest buton se va putea vizualiza si modifica
ecranul initial al crearii acestei tranzactii cu toate detaliile aferente. Procedeul de
semnare ramane neschimbat dupa modificare.

Anularea unei plati programate
Anularea unei plati recurente se face apasand pictograma
Sterge . In cazul in
care anularea nu mai este dorita se poate reveni la pagina anterioara prin butonul
Inapoi.
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