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ING Business. Więcej możliwości.

Zlecenia wymagające uwagi moduł ekranu głównego
Sprawdź

Online

Opis modułu

Jak dodać moduł?

Jak usunąć moduł?

Zlecenia wymagające uwagi to moduł z 4 kaflami zliczającymi zlecenia o statusach: wprowadzony, w trakcie akceptacji, do wysłania i
odrzucone. Zamieszczony na ekranie głównym umożliwia szybki dostęp do tych zleceń:

Kliknij w wybrany kafel by przejść do widoku przefiltrowanej odpowiednio listy zleceń.
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Kafel Do wysłania

Kafel Wprowadzone
Po kliknięciu system wyświetli listę zleceń wprowadzonych.
Przelewy o tym statusie zostały zapisane w systemie, ale nie
zostały jeszcze podpisane przez właściwe osoby. Wyświetlone na
liście pozycje są przefiltrowane wg kryteriów:

Po kliknięciu system wyświetli listę zleceń zaakceptowanych. Te
przelewy zostały już zaakceptowane i wymagają wysłania w
celu realizacji. Wyświetlone na liście pozycje są przefiltrowane
wg kryteriów:

→ Status: wprowadzone

→ Status: zaakceptowane

→ Data: wprowadzenia

→ Data: wprowadzenia

→ Za okres wskazany na kaflu

→ Za okres wskazany na kaflu

Kafel Odrzucone

Kafel W trakcie akceptacji
Po kliknięciu system wyświetli listę zleceń w trakcie akceptacji.
Takie przelewy wymagają dodatkowej akceptacji zgodnie ze
zdefiniowanym schematem akceptacji do rachunku.
Wyświetlone na liście pozycje są przefiltrowane wg kryteriów:

Pozwala na szybkie przejście do zleceń odrzuconych. Przelewy
z tym statusem nie zostały zrealizowane przez bank i wymagają
ponownego wysłania. Wyświetlone na liście pozycje są
przefiltrowane wg kryteriów:

→ Status: w trakcie akceptacji

→ Status: odrzucone

→ Data: wprowadzenia

→ Data: realizacji

→ Za okres wskazany na kaflu

→ Za okres wskazany na kaflu
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3

Kliknij w link Edytuj układ na ekranie głównym.

Złap myszką miniaturę i przeciągnij ją na pole
podświetlone pomarańczowym tłem z opisem Upuść
tutaj.

2

UWAGA

Z listy grup modułów z prawej strony ekranu wybierz
Ekran główny operacyjny lub Ekran główny decyzyjny i
kliknij w miniaturę modułu Zlecenia wymagające uwagi.

→

Widget możesz umieścić jedynie u góry ekranu głównego.

→

Więcej informacji o zmianie położenia modułów na ekranie znajdziesz
na: ingbusiness.pl/personalizacja.

4

Kliknij Zapisz zmiany w prawym górnym rogu ekranu.
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Kliknij w link Edytuj układ na ekranie głównym.
Kliknij Zapisz zmiany.
2

To wszystko! Teraz wiesz jak
zarządzać modułem.

Kliknij w przycisk Usuń moduł umieszczony w lewym
dolnym rogu modułu Zlecenia wymagające uwagi.

Jeśli masz pytania zadzwoń do ING Business Centre:

32 357 00 24 lub 801 242 242
lub napisz: bc@ing.pl.
Nasi doradcy dostępni są w dni robocze od poniedziałku
do piątku od 8:00 do 18:00.

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie informację edukacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Została przygotowana przez ING Bank
Śląski S.A., z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000005469 przez Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909, kapitał zakładowy 130 100 000 zł
w całości opłacony.
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