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 Moduł SCM (Speed Collect Module) jest... 

 modułem ułatwiającym i przyśpieszającym wprowadzanie wyciągów 

bankowych i związanych z nimi rozrachunków do systemu LEO FK. Jego zadaniem 

jest automatyczne wczytanie dostarczonych przez bank wyciągów bankowych, 

rozliczenie należności i zobowiązań oraz utworzenie odpowiednich dokumentów 

księgowych w systemie LEO FK. Moduł przystosowany jest do odczytu wyciągów 

bankowych z różnorodnych kanałów: płyty CD, dyskietki, poczty elektronicznej, 

udostępnionego poprzez bezpośrednie, bezpieczne połączenia z serwerem 

bankowym lub systemem bankowości elektronicznej, np. MultiCash, Bresok, itp. 

Wielopozycyjne wyciągi... 

 sięgające setek, a nawet tysięcy pozycji nie są problemem dla modułu SCM. 

Został on zaprojektowany do obsługi spływu należności firm leasingowych, które 

otrzymują duże ilości regularnych płatności za raty leasingowe. Dzięki 

zastosowanemu w module rozwiązaniu firma leasingowa może uzyskać szybki 

dostęp do pełnej informacji o spływających płatnościach, a ponadto 

zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat oraz rozliczeń w systemie FK. 

Użytkowanie modułu eliminuje żmudne i pracochłonne ręczne wprowadzanie 

wyciągów bankowych do systemu FK. Wprowadzanie pozycji wyciągu odbywa się 

nie tylko szybko, ale również bezbłędnie (eliminacja np. błędnych kwot, czy 

pominięcia którejś z pozycji). 

Mechanizmy wykorzystane w module... 

 przeznaczone specjalnie do masowego przetwarzania dokumentów, pozwalają na podstawie 

skromnych informacji o płatności (jakie tradycyjnie są przekazywane przez bank) rozpoznać i 

poprawnie zidentyfikować kontrahenta 

i należności, za które dokonuje 

płatności.  Rozpoznawanie kto dokonał 

płatności wykonywane jest według 

numerów kont bankowych i numerów 

identyfikacyjnych kontrahentów. 

Rozpoznawanie czego dotyczy płatność 

realizowane jest na podstawie 

definiowalnych masek numerów faktur 

i umów, które system wyszukuje we 

wprowadzonym przez kontrahenta 

opisie płatności. Moduł wyposażony 

jest w algorytmy odczytujące 

większość występujących obecnie 

f o r m a t ó w  p l i k ó w  w y c i ą g ó w 

bankowych.  

Szybkość  

Rozpoznawanie 
przychodzących płatności 
odbywa się bardzo szybko, na 
podstawie przekazywanych w 
wyciągu kont bankowych i 
szczegółów płatności  

Integracja  

Moduł rozpoznaje dane na 
podstawie istniejących w 
systemie danych umów, 
kontrahentów i wystawionych 
faktur, korzystając z 
wszystkich dostępnych w nich 
informacji  

Automatyzacja  

Proces identyfikowania 
płatności i rozliczania 
należności klientów z 
rozpoznanymi wpłatami jest w 
pełni automatyczny  

Uniwersalność 

Obsługiwane są elektroniczne 
wyciągi dostarczane przez 
większość banków  

Konfigurowalność  

Moduł w łatwy sposób można 
dostosować do rozwiązań 
stosowanych w każdej firmie 
leasingowej  
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 Najwyższa skuteczność modułu... 

 zależy przede wszystkim od przyjętych w nim rozwiązań technicznych. Poprawne 

rozpoznanie kontrahenta zapewnione jest poprzez rozwiązanie oparte na nowym 26-cyfrowym 

formacie numeru rachunku bankowego i polega na umieszczeniu w tym numerze identyfikatora 

płatnika, unikalnego dla każdego kontrahenta, dokonującego płatności. W naszym systemie 

identyfikator ten jest zgodny z kodem kontrahenta w systemie LEO. Klient dokonując płatności na 

indywidualny, przyznany mu numer rachunku bankowego, jednocześnie informuje system, kto 

dokonał tej wpłaty. Dzięki temu mamy pewność, że wpłata klienta trafi na jego konto, gdyż sposób 

kodowania numeru rachunku bankowego wyklucza możliwość błędnego zapisania kodu 

kontrahenta. Dodatkowe mechanizmy wbudowane w moduł, pozwalają rozpoznać kontrahenta 

nawet w przypadku, gdy zapłata wpłynęła na ogólny rachunek bankowy (a nie indywidualny, 

związany z kontrahentem).  

Rozpoznanie klienta... 

 to jednak dopiero początek procesu, drugim nawet ważniejszym problemem, jest 

rozpoznanie należności, za które klient zapłacił, czyli wybór spośród należności tylko tych, które 

rzeczywiście należy rozliczyć. Moduł posiada wiele ustawień konfiguracyjnych, pozwalających, 

zależnie od przyjętej w firmie leasingowej praktyki, albo rozliczać płatności z konkretnymi 

fakturami (rozpoznanymi po numerach lub kwotach), które klient wskazał w opisie płatności, albo 

od najstarszych należności kontrahenta. System pozwala też wskazać kolejność w jakiej 

rozrachunki będą parowane (np.: które konta księgowe mają być rozliczane i w jakiej kolejności). 

Bezpieczeństwo systemu... 

 zapewniają: możliwość automatycznego zapisu przetwarzanego wyciągu bankowego 

do „bufora” modułu oraz możliwość skorygowania wprowadzonych przez algorytm rozliczeń 

automatycznych. Operator w każdej chwili może poprawić to, automatyczne rozliczenia, 

wprowadzając rozliczenia prawidłowe z jego punktu widzenia. Może też wszystkie nierozpoznane 

płatności kontrahenta połączyć ze wskazanymi przez siebie należnościami kontrahenta, jakie 

znajdują się w systemie lub zaksięgować wskazaną kwotę na dowolnie wybrane konto księgowe 

w systemie. Wyciągi zapisane do „bufora” modułu, są w każdej chwili dostępne do dalszego 

rozliczania. Przy powtórnym rozliczaniu moduł kontroluje, czy wszystkie poprzednio wybrane 

do rozliczenia należności nadal są dostępne jako pozycje nierozliczone.  

Konfiguracja modułu SCM... 

  jest bardzo prosta i w typowych warunkach zajmuje kilka dni. Polega na ustaleniu sposobu 

działania automatycznego rozliczania rozrachunków 

i zdefiniowaniu odpowiednich masek, rozpoznających 

w opisach przelewów wprowadzonych przez kontrahenta, 

numerów umów i faktur jakie są wystawione w systemie, 

zgodnie z ustalonymi stylami numeracji. Należy również 

skonfigurować odpowiednio konta bankowe dla płatników 

oraz – o ile zachodzi taka potrzeba – dostosować odczyt 

wyciągu bankowego do formatu pliku przekazywanego 

przez banki. 
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