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Charakterystyka serwisu zleceniowego

Serwis zleceniowy dostępny jest przez stronę WEB i umożliwia:

1. Składanie zamówień:

a) Wypłaty zamknięte

b) Wpłaty zamknięte

c) Zasilenia bankomatów

d) Konwój depozytów

2. Śledzenie statusu złożonych zamówień.

3. Podgląd historii zamówień.  

4. Generowanie oraz zapisywanie raportów w pliku.

5. Generowanie kodów QR dla wpłat zamkniętych w PLN.



Rodzaje usług               

1. Wypłaty zamknięte/zasilenie bankomatów – składający zamówienie określa 

miejsce jego realizacji. System umożliwia wybór opakowań wg.:

a) Specyfikacji stałej określonej w umowie

b) Specyfikacji określanej podczas składania zamówienia 

2. Wpłaty zamknięte – składający zamówienie określa miejsce jego realizacji .

Dla wpłat zamkniętych PLN system umożliwia generowanie kodów QR.

System umożliwia wybór wpłaty wg:

a) Kwoty całkowitej wpłaty

b) Kwoty z podziałem na nominały

3.  Konwój depozytów – składający zamówienie określa miejsce przekazania 

pakietu (nadawca) oraz miejsce dostarczenia pakietu (odbiorca).

4.  Wszystkie usługi mogą być realizowane w trybie standardowym lub 

nadzwyczajnym (awaryjnym) na warunkach określonych w umowie.



Progi składania zleceń

1. System umożliwia składanie zleceń według:

a) Ustalonych progów D-0, D-1, D-2, D-3,D-4 lub D-5 (terminy w jakich

klient składa zlecenia).

b) Godziny granicznej składania zleceń (godzina do której klient może

złożyć zlecenie).

c) Trybu zleceń:

- jednofazowe (np. dziś klient składa zlecenie na jutro)

- dwufazowe (np. klient składa zlecenie jutro, należy je potwierdzić) 

- jednofazowe/dwufazowe (w umowie ustawiony jest próg zamówienie dla

zleceń jednofazowych np. 50 000 zł. czyli zasiłek do 50 000 zł będzie

realizowany w trybie jednofazowym, natomiast powyżej 50 000 zł będzie

realizowany w trybie dwufazowym.

d). Progu wartości zamówienia – wartość zamówienia.



Uprawnienia  dostępu 

Istnieje kilka możliwości nadawania uprawnień użytkownikom do

wprowadzania akceptacji i zatwierdzania zleceń:

1. Użytkownik Centrali posiada pełne uprawnienia do wprowadzenia,

akceptacji i zatwierdzania zleceń swoich oraz Punktów.

2. Użytkownik Punktu Klienta posiada uprawnienia tylko do wprowadzania

oraz akceptacji zleceń, zatwierdzanie odbywa się na poziomie

użytkownika Centrali.

3. Użytkownik Punktu Klienta posiada pełne uprawnienia do wprowadzenia,

akceptacji i zatwierdzania zleceń Punktu do którego posiada uprawnienia.

4. Wprowadzanie/akceptacja zleceń na dwie ręce w Punkcie Klienta, (jeden

pracownik wprowadza zlecenie, drugi pracownik akceptuje), Użytkownik

Centrali zatwierdza zlecenie.



Wymagania systemowe

Logowanie powinno odbywać się poprzez poniżej wymienione przeglądarki:

Podczas logowania nie należy używać klawisza ENTER (obsługa wyłącznie kursorem).

Browser Enabled by default

Internet Explorer Version 11

Microsoft Edge All Versions

Google Chrome Version 29

Mozilla Firefox Version 27

Apple Safari Version 7



Polityka bezpieczeństwa

1. Administrator systemu na wniosek kontrahenta:

a) Tworzy nowe ekonto:

▪ Login – ciąg cyfr 

▪ Jednorazowe hasło – kombinacja cyfr, liter oraz znaków 

specjalnych

b) Zamyka dotychczasowe ekonto

c) Określa/zmienia (zgodnie z wnioskiem) poziom uprawnień ekonta

d) Odblokowuje zablokowane ekonta

2. Po pierwszym logowaniu, system wymusza zmianę hasła.

3. Po trzech błędnych próbach zalogowania się do systemu, ekonto zostaje  

zablokowane.

4. Po zalogowaniu się do systemu, w przypadku braku aktywności przez 30 

min. system automatycznie dokona wylogowania użytkownika.

5. System nie dopuszcza aby w jednym czasie na dwóch komputerach 

zalogowany był ten sam użytkownik.



Okno logowania do systemu

Login (ciąg cyfr) – znajduje się w odesłanym 

wniosku w kolumnie login. 

Hasło (kombinacja cyfr, liter oraz znaków 

specjalnych) – znajduje się w przesłanej kopercie 

listem poleconym. Hasło należy zmieniać w 

okresie nie dłuższym niż 30 dni. Po 30 dniach 

hasło wygasa .



Okno logowania się do systemu – zmiana hasła



Okno logowania się do systemu – opis stopki

Nazwa klienta do którego należy ekonto

Numer ekonta oraz nazwa użytkownika

Data ostatniego zalogowania do systemu



Przykład składania zamówień dla wypłaty

- struktura nominałowa stała

Nazwa i wartość paczki uzgodniona z 

opiekunem umowy

Wartość i struktura wypłaty określona 

jako paczkę o stałej wartości

Podgląd wartości danej paczki



Przykład składania zamówień dla wypłaty - struktura 

nominałowa zmienna

Struktura nominałowa zmienna 

umożliwia definiowanie nominałowe 

wypłaty 

Określenie waluty  wypłaty

Wprowadzamy wartość wypłaty  w 

rozbiciu na nominały



Przykład składania zamówień – wpłata  według rodzaju 

wpłaty

Wpłata może być zlecona jako kwota zbiorcza 

lub według specyfikacji nominałowej

Określenie waluty wpłaty

Wartość kwoty zbiorczej



Składanie zamówień – wpłata kwota zbiorcza

Wartość kwoty zbiorczej



Generowanie kodu QR

Nazwa klienta do którego należy 

ekonto

Generowanie kodu  QR z złożonego 

zlecenia

Generowanie kodu – brak zlecenia



Generowanie kodu – brak zlecenia

Wybierając przycisk generuj kod Generowanie kodu – brak zlecenia, wymaga 

uzupełnienia nazwy usługi, kwota bankowy, kwota 

bilon, łączna kwota słownie, rachunek, nr koperty 

bezpiecznej, imię i numer specyfikacji



Przykład składania zamówienia – konwojowanie

Nadawca paczki

Data dostarczenia paczki

Odbiorca paczki

Wartość konwojowanej 

paczki

Data odbioru paczki



Składanie zamówień przez  Centralę  krok po kroku

Centrala może zamówić usługę  dla dowolnego swojego oddziału



Wybór Punktu/Oddziału

Wybór Oddziału



Kolejne kroki – składania zlecenia

Wybór umowy, rodzaju waluty oraz usługi



Wpłata zamknięta - struktura nominałowa

Wprowadzamy wartość wpłaty w rozbiciu na nominały

Należy zaznaczyć „Potwierdzenie zamówienia”

Ostatni krok „zatwierdzenie”



Generowanie kodu 2D

Generowanie kodu QR z złożonego zlecenia



Generowanie kodu – z złożonego zlecenia - uzupełnianie 

danych

Należy uzupełnić pola łączna kwota słownie, rachunek, 

Nr koperty bezpiecznej, Imię oraz numer specyfikacji



Akceptacja, zatwierdzanie  zleceń

Informacja o ilości zleceń do akceptacji i 

zatwierdzenia



Akceptacja zleceń - krok 1

Akceptacja – zlecenie zaakceptowane  

oczekuje na zatwierdzenie

Anulowane – proces zlecenia usługi 

zostaje przerwany.

Modyfikacja – umożliwia zmianę wartości 

lub nominałów wypłaty/wpłaty



Akceptacja zleceń

Komunikat przy próbie akceptacji zlecenia



Anulowanie 

Komunikat przy próbie anulowania zlecenia



Modyfikacja zlecenia

Na etapie akceptacji lub zatwierdzenia 

zlecenia jest możliwa modyfikacja wartości 

lub struktury nominałowej 

Anulowanie modyfikacji

Zatwierdzenie zmodyfikowanego zlecenia



Zatwierdzanie zleceń zaakceptowanych –krok 2

Ilość zleceń do  zatwierdzenia



Zatwierdzanie zleceń

Komunikat przy próbie zatwierdzenia  zlecenia 



Anulowanie zleceń

Komunikat przy próbie anulowania  zlecenia 



Lista zleceń do zatwierdzenia 

Brak ilości przy akceptacji oraz zatwierdzaniu oznacza, że 

wszystkie zlecenia zostały rozliczone



Potwierdzenie zamówienia - tryb dwufazowy

Klienci składający zlecenie w trybie dwufazowym muszą pamiętać

o potwierdzeniu zlecenia.

1. Klient składa zlecenie, akceptuje i zatwierdza.

2. Następnie zgodnie z umową w D-2 lub w D-1 potwierdza wprowadzone

zlecenie.

3. Po potwierdzeniu zlecenia należy je akceptować i zatwierdzić.



Potwierdzenie zamówienia 

Klienci składający zlecenia w  trybie 

dwufazowym, muszą pamiętać o 

ich potwierdzeniu 

Podczas składania zlecenia  

wstępnego należy wybrać 

„zamówienie wstępne”

Zatwierdzenie złożonego zlecenia



Potwierdzenie zamówienia-cd.

Potwierdzenie  zlecenia



Anulowanie zleceń zatwierdzonych niezrealizowanych 

system umożliwia anulowanie zleceń zatwierdzonych jeżeli 

usługa jeszcze nie została zrealizowana przez jednostki PP.



Anulowanie zleceń zatwierdzonych niezrealizowanych 

Lista zleceń niezrealizowanych przez PP –

możliwe anulowanie zlecenia. 



Przeglądanie historii zamówień

Wybór umowy 

Typ usługi: 

wpłata/wypłata/konwojowanie 

Status zleceń Klienta: 

wprowadzone, zaakceptowane, 

zatwierdzone, anulowane

Zakres dat wyszukiwania

Status zleceń PP:

Placówka, której ma dotyczyć 

filtr



Wynik wyszukiwania złożonych zamówień

system umożliwia sortowanie zleceń wg 

daty realizacji, nadawcy, odbiorcy, typu 

zlecenia, wartości oraz statusu.

Możliwość wygenerowania QR 

kodu z złożonego zlecenia



Przeglądanie historii zamówień

szczegóły zlecenia - po rozwinięciu szczegółów zlecenia

możemy prześledzić historię zlecenia



Status zleceń - opis

Zlecenie anulowane przez klienta 

Zlecenie  zatwierdzone i zrealizowane 

przez PPSA. 

Zlecenie  zatwierdzone , odrzucone przez  

PPSA. 

Zlecenie  zatwierdzone  widoczne w 

systemie PPSA., czeka na realizację przez 

PPSA. 

Zlecenie  akceptowane przez klienta, nie 

zatwierdzone, nie jest widoczne w systemie 

PPSA.



Zapis listy złożonych zamówień

system umożliwia zapisanie zleceń w formacie csv.


