MAB Software s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, tel. 07/6381 4457-8, fax 07/6381 4459, e-mail: mab@mab.sk

DYNAC - Podpora pre HomeBanking.
Od verzie DYNAC - Účtovníctvo v4.2x možno k systému doinštalovať ďalší modul, ktorý
zprístupňuje funkcie pre podporu prenosu údajov z účtovníctva do rôznych bankových systémov.
Uvedený modul v súčasnej verzii obsahuje možnosť exportu údajov pre prevodné príkazy určené
pre domáci platobný styk. Používanie tejto funkcie vylučuje duplicitné zadávanie údajov, raz pri
evidencii došlej faktúry a druhykrát pri príprave prevodného príkazu v systéme dodanom
príslušnou bankou. Údaje pre prevodný príkaz sa na pokyn užívateľa prevedú automaticky. V
programe DYNAC sú zabudované špeciálne bankové algoritmy, ktoré už pri zadávaní účtov
kontrolujú ich správnosť. Program ďalej kontroluje, či sú zadané všetky položky, ktoré software
pre príslušnú banku vyžaduje.

Ktoré banky v súčasnosti podporuje program DYNAC ?
•
•
•
•
•
•
•
•

HVB Banka
Dexia Banka
Slovenská sporiteľňa
TatraBanka
UniBanka
Všeobecná úverová banka
ČSOB
Všetky ostatné banky podporujúce tzv. pozičný formát (väčšina bánk)

Čo k tomu potrebujete ?
•
•
•
•

DYNAC - Účtovníctvo (min. verzia 4.2x), rozšírený o modul “podpora pre HomeBanking”.
Špeciálny bankový software, ktorý Vám nainštalujú pracovníci príslušnej banky.
Modem - v prípade ak chcete údaje posielať elektronickou cestou.
Disketu (príp. iné prenosné médium) - v prípade ak chcete údaje do banky doručovať osobne,
kuriérom alebo klasickou poštou.

Ako to celé môže fungovať ?
• Užívateľ obdrží faktúru od dodávateľa.
• Došlú faktúru zaeviduje, prípadne aj zaúčtuje do účtovníctva.
• Súčasne s evidenciou faktúry môže doplniť aj údaje potrebné pre účely neskoršej platby (ak ich
nevyplní súčasne, môže ich doplniť v čase prípravy prevodného príkazu).
• V čase rozhodnutia o platbe faktúr si užívateľ zo zoznamu vyberie tie faktúry, ktoré chce
uhradiť a určí im termín úhrady buď spoločne alebo jednotlivo.
• Program pre jednotlivé úhrady zkontroluje platnosť bankového účtu príkazcu, prijímateľa
platby, validitu termínu úhrady a vyplnenie ostatných relevantných údajov.
• Na pokyn užívateľa sa vytvorí buď len tlačená forma prevodného príkazu alebo aj exportný
súbor vo formáte, s ktorým dokáže pracovať príslušný bankový software. Exportný súbor sa
môže vytvoriť na ľubovoľnom prepisovateľnom diskovom médiu (aj na diskete).
• Užívateľ spustí bankový software a prostredníctvom služby “Import” načíta údaje, ktoré boli
pripravené v systéme DYNAC. Odpadá tým pracné zadávanie duplicitných údajov a zároveň sa
elmimuje chybovosť.
• Poverená osoba podpíše (autorizuje) jednotlivé úhrady a pošle ich cez modem do banky.
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