Masz problem z rejestracją masowych płatności?

Bankowość Elektroniczna

Mamy metodę

WYWÓZ, CIEPŁO
Program ZBYT, FAKTUROWANIE

INKASENT

Automatyczny
zapis wpłat

program
SUMATOR

Plik z wpłatami
dziennymi.
Faktura
022-333-343-87772222..

FAKTURA z indywidualnym
kontem bankowym

BANK PROWADZĄCY
Indywidualne konta bankowe
Kanał elektroniczny

KLIENT
Polecenie
przelewu

BANK
POCZTA
INTERNET

Nie trać czasu, popraw funkcjonalność !
Codziennie ! , Błyskawicznie ! , Bezbłędnie !
Firma Tytan Sp. z o.o. pomoŜe Państwu wdroŜyć
system bankowości elektronicznej.

Tytan Sp. z o.o.
Elektroniczna współpraca z bankiem
Elektroniczna współpraca firmy z bankiem pozwala na automatyczne
rozpoznawanie i szybkie rejestrowanie wpłat klientów w programach
rozliczeniowych z poziomu plików bankowych.

W firmach wystawiających masowo faktury czas zaksięgowania
wyciągu bankowego skraca się kilkudziesięciokrotnie !
Elektroniczna wymiana danych funkcjonuje pomiędzy Państwa programem
rozliczeniowym /ZBYT, WYWÓZ, CIEPŁO, FAKTUROWANIE a bankiem
prowadzącym usługę ’’płatności masowych / indywidualnych kont
bankowych’’.

Codziennie, Sprawnie, Bezbłędnie, Nowocześnie.
Opis działania:
•

•
•
•
•
•

Program fakturujący, podczas drukowania faktur, not odsetkowych, upomnień
lub formularzy przelewu, drukuje indywidualne konto bankowe wygenerowane
automatycznie, inne dla kaŜdego kontrahenta.
KaŜdy kontrahent firmy reguluje swoje zobowiązania podając na przelewach
indywidualne konto bankowe podane na rachunku.
Bank automatycznie ( w momencie wpływu pieniędzy ) zakłada dla kaŜdego
kontrahenta subkonto w ramach rachunku rozliczeniowego firmy.
Bank codziennie dostarcza firmie plik z listą kompletnych wpłat.
Program SUMATOR firmy Tytan wczytuje plik wpłat do bazy danych,
następnie dokonywana jest błyskawiczna analiza i weryfikacja przesłanych z
banku danych.
Z programu SUMATOR dokonywany jest automatyczny zapis wpłat do kartotek
programów fakturujących (Zbyt Wody, Zbyt Gazu, Zbyt Ciepła,
Fakturowanie, Wywóz Nieczystości ).

200 wpłat rejestrujemy w 10 minut !!!
Etapy uruchomienia elektronicznej współpracy z bankiem:
☺ Podpisanie stosownych umów z bankiem i określenie numerów rachunków
bankowych przydzielonych dla wpłat klientów.
☺ Zakup dodatkowego modułu ‘generowanie indywidualnych kont bankowych’
do programów fakturujących z firmy TYTAN.
☺ Zakup programu SUMATOR z firmy TYTAN z wzorcem do rozpoznawania
pliku przekazywanego przez konkretny bank. JuŜ współpracujemy z bankami:
PKO BP, BZ WBK, Citibank Handlowy, WestLB Polska, ING Bank Śląski,
Invest Bank, BPH S.A., Kredyt Bank, PeKaO S.A., Bank Milenium, B.S. ,
B.G.ś., S.B.L. , K.B.S., ....
- deklarujemy powiązanie z kaŜdym bankiem !

