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Jak korzystać z funkcji „płatności masowe”? 

Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import 
jest możliwy w jednym z poniższych formatów: 

 SIMP dostarczany przez ING Bank Śląski S.A. 

 Transcollect dostarczany przez BPH. 

W poradzie opisano import na przykładzie pliku w formacie SIMP. 

System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) oparty jest na funkcjonalności standardowego Numeru 
Rachunku Bankowego (zwanego dalej: NRB). Wprowadzenie NRB pozwala na całkowicie wolne od błę-
dów przekazanie przez międzybankowy system rozliczeniowy informacji o numerze rachunku dzięki 
wprowadzeniu liczby kontrolnej wyliczanej zgodnie z międzynarodowym standardem. Wykorzystywanie 
NRB do obsługi płatności umożliwi bezbłędne przesłanie przez międzybankowy system rozliczeniowy 
informacji jednoznacznie identyfikującej płatnika, a następnie przekazanie jej wierzycielowi, umożliwia-
jąc mu automatyczne rozpoznanie transakcji. Numer rachunku ma postać: "AA BBBB BBBB CCCC DDDD 
DDDD DDDD", gdzie:  

- A to cyfra kontrolna standardowego numeru rachunku bankowego (NRB),  

- B - numer rozliczeniowy jednostki ING Banku,  

- C - numer identyfikacyjny wierzyciela w SIMP nadany przez ING Bank,  

- D - identyfikator dłużnika/płatności. 

Opis procesu: 

1. Placówka otwiera rachunek w ING Banku Śląskim np. o numerze 78 8248 0002 1000 0000 0000 
0000. 

2. Placówka otrzymuje kod klienta w SIMP, np. 0210. 

3. W programie Rozrachunki Optivum generuje się dla kontrahenta unikalny numer rachunku banko-
wego, który zawiera informację o numerze rozliczeniowym (tu: 7882 4800), kodzie klienta w SIMP 
(tu: 0210), identyfikatorze płatności/kontrahenta, np. 39 7882 4800 0210 5582 5800 0000. 

4. Programy (np. Rozrachunki Optivum, Faktury Optivum) drukują spersonalizowane dokumenty sprze-
daży, które następnie dostarczane są kontrahentowi. 

5. Kontrahent dokonuje wpłaty na wskazane wirtualne rachunki. 

6. Bank na podstawie kodu klienta w SIMP identyfikuje placówkę i po konsolidacji wpłat kontrahentów, 
przeksięgowuje zbiorczą kwotę środków na rachunek bieżący placówki (78 8248 0002 1000 0000 
0000 0000). 

7. Placówka otrzymuje z ING Banku plik informacyjny z danymi, na podstawie których jest w stanie 
określić kto, kiedy i w jakiej kwocie dokonał wpłaty na jej rachunek bankowy. 

8. Placówka tak jak dotychczas otrzymuje wyciąg bankowy, na którym widoczna jest zbiorcza kwota 
z poszczególnych transakcji. 

Rozrachunki Optivum 
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Aby rozpocząć pracę z płatnościami masowymi, należy wykonać następujące czynności: 

1. Określić numer konta jednostki prowadzącej rozrachunki, a także opisać ustawienia bankowości 
elektronicznej.  

W tym celu należy wejść w menu Słowniki wybrać pozycję Konta bankowe jednostki prowadzącej rozra-

chunki. Jeśli ten słownik jest już uzupełniony, należy w wyświetlonym oknie przejść na kartę Opis. Jeśli 

użytkownik jeszcze nic nie wprowadził, należy kliknąć ikonę Nowy , która znajduje się na górnym 
pasku narzędzi, a następnie należy uzupełnić pola: 

- Numer konta 

- Jednostka 

- EPB 

- Płatności masowe 

- Standard danych 

- Numer rozliczeniowy oddziału banku 

- Kod wierzyciela nadany przez bank 

 

2. Po zapisaniu wprowadzonych danych utworzyć kontrahentowi unikalny numer konta.  

W tym celu należy w oknie Konta bankowe jednostki prowadzącej rozrachunki przejść na zakładkę Lista 
i kliknąć przycisk Numery kont w usłudze płatności masowych.  
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Pojawi się następujące okno: 

 

Aby utworzyć numer konta pojedynczemu kontrahentowi, należy skorzystać z ikony  – w wyświe-
tlonym oknie należy wybierać z listy żądanego kontrahenta i zaakceptować wybór klawiszem Enter. 

Program nada kontrahentowi numer konta: 
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Tak przygotowany numer konta można wydrukować lub wyeksportować do pliku. 

3. W menu Słowniki wybrać pozycję Jednostki i w wyświetlonym oknie wskazać domyślne konto banko-
we, które zostało utworzone (w oknie Konta bankowe jednostki prowadzącej rozrachunki). 

4. W menu Administracja wybrać pozycję Ustawienia programu i w oknie Ustawienia programu na zakładce 
Przelewy i wyciągi elektroniczne wskazać miejsce, w którym będą zapisywane pliki z banku, a także rozsze-
rzenie pliku, który zostanie przekazany z banku. 

 

Wprowadzone dane zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Zapisz, a następnie Zamknij.  
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5. Zaimportować wyciąg.  

W tym celu należy w menu Dokumenty wybrać pozycję Płatności masowe i w oknie Płatności masowe – 

import wyciągów zaznaczyć odpowiednie konto bankowe, a następnie kliknąć przycisk Dalej. 

 

W kolejnym oknie zaznaczyć wyciągi, które mają zostać zaimportowane i kliknąć przycisk Dalej: 

 

W kolejnym oknie zostanie ukazana lista przelewów, które wchodzą w skład importowanego wycią-
gu. Należy uzupełnić informację o numerze wyciągu, wzorcu numeracji, ewentualnie dodać typ księ-
gowania, opis wyciągu. 
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Następnie należy kliknąć przycisk Utwórz i w kolejnym oknie przycisk Zamknij. Z poziomu importu wy-

ciągu można także dokonać regulacji rozrachunków. 

Zgodnie z określonym typem przelewu do programu zostaną dodane dokumenty. 
 
 
 

Oceń przydatność porady 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/191

