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Moduł PMS (Payments Management System) jest... 

 niezastąpionym w każdej firmie narzędziem służącym do hurtowego 

generowania elektronicznych przelewów płatności. Działalność każdej firmy, w tym 

również firm leasingowych, nieodłącznie związana jest z rejestrowaniem faktur 

kosztowych oraz dokonywaniem płatności. Faktury od dealerów lub dostawców 

usług zwykle płacone są przelewem bankowym. W przypadku małych firm nie 

stanowi to problemu. Jednak przy liczbie rzędu kilkuset płatności miesięcznie może 

to stanowić znaczny problem. Dlatego banki oferują usługę HOMEBANKING, 

polegającą na generowaniu i przesyłaniu płatności za pośrednictwem Internetu. 

Płatności takie mogą być wprowadzane do aplikacji bankowych na dwa sposoby: 

ręcznie (każdy przelew osobno) lub poprzez wczytanie specjalnego pliku, w którym 

są zakodowane w odpowiednim formacie wszystkie dane niezbędne do stworzenia 

„paczki” zawierającej listę przelewów. Tworzeniem takiej listy zajmuje się 

oferowany przez nas moduł, eliminując uciążliwą pracę związaną z ręcznym 

wprowadzaniem danych. 

Nowa technologia eksportów... 

 zastosowana w module PMS, oparta na formacie XML, jest elastyczna w stopniu, który 

umożliwia wygenerowanie pliku w dowolnym formacie. W związku z tym moduł ten może 

współpracować z każdą aplikacją, realizującą usługę HOMEBANKING dostarczaną przez bank. 

Moduł płatności wychodzących wykonany jest na technologii AWL (ADH Workflow Logic), która 

u m o ż l i w i a 

z a i m p l e m e n t o w a n i e 

dowo l nego  p ro ce su 

w każdej firmie od 
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bankowej. 
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Definiowalne profile importu... 

 danych z systemu finansowo-

księgowego, umożliwiają dowolny, zależny 

od potrzeb i preferencji użytkownika, 

import danych z faktur wystawionych przez 

dostawców, wprowadzonych do systemu 

FK. Pobieranie danych sterowane jest przez 

główne zapytanie SQL. W zapytaniu takim 

można podawać dowolne warunki 

ograniczające podzbiór importowanych 

danych, np.: konta księgowe, typy 

dokumentów, daty, kwoty, role 

kontrahentów, itd. Pobrane w ten sposób 

dane płatności, mogą być następnie 

korygowane i zatwierdzane (w zależności 

od zdefiniowanych przejść w workflow) 

i eksportowane do plików zewnętrznych. 

Zastosowanie technologii XML umożliwia 

definiowanie plików w różnych formatach 

oraz pozwala na szybką zmianę definicji sposobu powstawania plików w sytuacji, gdy bank zmieni 

lub zmodyfikuje ich definicję. 

Bezpieczeństwo operacji... 

 zapewniają dostępne w AWL mechanizmy kontrolerów danych, które pozwalają dowolnie 

zdefiniować uprawnienia poszczególnych operatorów do wykonania konkretnych operacji. 

Umożliwia to skonfigurowanie dowolnych modeli akceptacji paczki płatności przed jej ostatecznym 

zatwierdzeniem i wygenerowaniem pliku przetwarzanego przez system HOMEBANKING.  

Wdrożenie... 

 systemu PMS zajmuje w standardowych warunkach około 10 dni. Po zainstalowaniu 

modułu i uaktualnieniu struktury bazy danych, konsultant ADS wraz z administratorem 

merytorycznym systemu LEO, definiują parametry systemowe modułu, budują i konfigurują 

workflow w systemie, ustalają strukturę drzewa widoków, wyznaczają parametry wizualizacji list 

danych, budują kontrolery danych, zabezpieczające uprawnienia do wykonywania poszczególnych 

operacji oraz definiują profile importujące dane do modułu. W tym samym czasie, na podstawie 

przekazanego formatu pliku importu do systemu 

HOMEBANKING, przygotowywany jest XML definiujący 

format pliku. Po wykonaniu testów w środowisku 

testowym i przeszkoleniu operatorów modułu, 

konfiguracja przenoszona jest na środowisko 

produkcyjne i system jest gotowy do pracy. 
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