ОББ Онлайн
Кратко ръководство за бизнес клиенти

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Онлайн самозащита

Кратко ръководство за работа с ОББ Онлайн за бизнес клиенти*
ДОСТЪП И НАВИГАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СМЕТКИ

▪

Достъп и забравена парола

▪

▪

Движение по сметка

▪

Графични елементи

Добавяне и премахване на
потребители

▪

Извлечение по сметка

▪

Менюта

▪

Информация за достъпи

▪

POS транзакции

▪

Начален екран

▪

Управление на достъпи

▪

Настройки на профила

▪

Карта за промяна на данни

▪

История на заявките

ПЛАЩАНИЯ

ЗАПЛАТИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

▪

Нареждане на превод

▪

Зареждане на файл за заплати

▪

▪

Функционалности при нареждане
на превод

▪

Подписване на файл за заплати

▪

▪

Обобщена справка

Подписване на нареден превод

▪

▪

Детайлна справка

Преводи чакащи оторизация

▪

Обмяна на валута

▪

Пакетно (масово) плащане

ERP Интеграция чрез API

ШАБЛОНИ, КОНТРАГЕНТИ И
ДОВЕРЕНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
▪

Запазване на шаблони

ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

▪

Запазване на контрагенти

▪

ОББ Дигитален портал

▪

▪

Портал търговско финансиране

Информация за шаблони и
контрагенти

▪

Платформа за валутна търговия

▪

Доверени бенефициенти

*Ползването на ОББ Онлайн се осъществява след сключване на договор с банката и при спазване на предвиденото в Общите условия за платежни услуги за бизнес клиенти на ОББ АД.
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ДОСТЪП

ДОСТЪП ДО ОББ ОНЛАЙН

Онлайн самозащита

Вход в ОББ Онлайн и забравена парола
▪
▪
▪

Достъпът до ОББ Онлайн за индивидуални и бизнес клиенти е с едно и също потребителско име.
Изборът на съответния профил се осъществява след успешен вход.
След изписване на потребителското си име и парола, потребителите с активирано мобилно банкиране сканират QR код, а
тези които нямат, въвеждат SMS код.

Как достъпвате ОББ Онлайн?

Забравихте Вашата парола?

Въведете потребителско име и парола, изберете бутон Вход и
посочете кода за достъп изписан на мобилния Ви телефон или
сканирайте посочения QR код през ОББ Мобайл.

След като изберете линка, въведете потребителско си име и
посочете еднократния код, получен като SMS на мобилния Ви
телефон.

Какво ново в
ОББ Онлайн?
Кратки новини за
новости и
планирани
профилактики.
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ГРАФИЧНИ ЕЛЕМ...

ГРАФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Онлайн самозащита

Навигация при работа с ОББ Онлайн
Икони за действия

Бутони и цветове

Избери и нареди превод

ИЗПЪЛНИ

Изпълнете за да промените изгледа

Редактиране

ИЗЧИСТИ

Изчистване на въведени данни

Принтиране

ПРИЛОЖИ

Приложете и преминете напред

Експорт

ДОБАВИ

Междинно действие

Изтегляне на шаблон
Преглед

Изтриване
Извикване на календар

Елементи за информация
Допълнителни операции
Отваря информационен блок
Разяснителна информация в pop-up

Икони за елементи
Специфична информация инструкция
Шаблони

Жълт блок за важни съобщения

Известия

Сив блок за информативни съобщения

Чакащи действия

Червен блок за съобщения за грешка
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ГРАФИЧНИ ЕЛЕМ...

МЕНЮТА В ОББ ОНЛАЙН

Онлайн самозащита

Основни елементи във всяко меню в ОББ Онлайн

Меню – активно меню, което
потребителят е избрал след като
е влязъл в профила си

Секция – всички менюта в ОББ Онлайн са
организирани в Секции, чиято роля е да
групират различни функционалности

Подсекция – структурна единица част от всяка
секция, която осигурява достъп до конкретна
функционалност

Описание – кратка информация,
разясняваща възможностите на
посочената подсекция
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НАВИГАЦИЯ

НАЧАЛЕН ЕКРАН В ОББ ОНЛАЙН

Онлайн самозащита

Ключови елементи и полета на началния екран в ОББ Онлайн
Основна лента – достъп до различни
менюта и техните подменюта генерирани на
база достъпа на избрания потребител

Потребител – избор на потребител, чиито
достъпи да бъдат заредени

Детайли – допълнителна
информация за наличност, лимит,
дневни движения и други

Плащания – бърз достъп до екран
за подписване на чакащи
оторизация трансакции

Администриране на достъпи –
бърз достъп до екран с чакащи
оторизация заявки за управление
на достъпи на потребители
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ПРОФИЛ

НАСТРОЙКИ НА ПРОФИЛА

Онлайн самозащита

Основни настройки в профила на потребител в ОББ Онлайн
1
Изберете, за да получите достъп до
ключови настройки на профила Ви.

2
Изберете типа промяна, която искате
да направите или вижте информация
свързана с входовете ви в системата.
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ДОСТЪПИ

ВЪПРОСИ

Онлайн самозащита

Вие питате, ние отговаряме

Как да си активирам достъпа до ОББ Онлайн?

Сключете договор за онлайн банкиране с ОББ като посетите най-удобния
за Вас клон или се свържете с Вашия мениджър връзки с клиенти.

Как се променят достъпи на потребители в ОББ
Онлайн?

▪ От меню Администрация >> Управление на достъпи в ОББ Онлайн
▪ От меню Дигитални заявки >> ОББ Дигитален портал >> Онлайн
банкиране в ОББ Онлайн чрез заявка подписана с КЕП
▪ В клон на ОББ чрез Карта за промяна на данни за онлайн банкиране.

Какви са видовете достъпи/права в ОББ Онлайн?

Достъпите в ОББ Онлайн са два основни типа – пасивни и активни.
Пасивните са свързани със справки и набиране/създаване/зареждане на
документи, а активните с тяхното оторизиране/подписване.

Задайте ни въпрос на:
ubb_online_business@ubb.bg
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ПЛАЩАНИЯ

НАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОД

Онлайн самозащита

» Плащания » Преводи

1
Изберете сметката,
от която да бъде
излъчен преводът.

2
Попълнете
задължителните за
конкретния превод
полета

3
Маркирайте превода,
за да го изпратите за
обработка към ОББ сега
или го отмаркирайте,
за по-късно изпращане
от меню Плащания,
подсекция Обработка едокументи.

4
Потвърдете
желанието си да
извършите плащането
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ПЛАЩАНИЯ

НАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОД (функционалности)

Онлайн самозащита

» Плащания » Преводи » Тип превод
Избор на сметка, от която да
бъде излъчен превода и
избор на шаблон / контрагент от
списък с вече запазени.
Изтрийте съществуващ шаблон
или контрагент.

Създайте шаблон или контрагент
като изберете бутони “Добави
шаблон или Добави
контрагент”.
Маркирайте “Видим за всички“,
за да дадете достъп до
запазения шаблон на всички
потребители, които набират и
подписват документи.

Маркирайте, за да изпратите за обработка към ОББ сега или го
отмаркирайте, за по-късно изпращане от меню Плащания,
подсекция Обработка е-документи.
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ПЛАЩАНИЯ

ПОДПИСВАНЕ НА НАРЕДЕН ПРЕВОД

Онлайн самозащита

» Плащания » Е-документи » Подписване документи
▪
▪

Преводи чакащи оторизация се извеждат само на потребители с достъп „подписва документи“.
Чакащите за подпис преводи се визуализират на екрана докато не бъдат отказани.

Маркирайте превода/ите,
който/които искате да
подпишете.

1

2
Попълнете декларация
при избор на превод/и със
стойност/и ≥ 30 000 BGN и
потвърдете данните посочени
за произход на средства в нея.

3
Маркирайте, за да изпратите превода/ите за обработка към
ОББ сега или го отмаркирайте, за по-късно изпращане от меню
Плащания, подсекция Обработка е-документи.

4
Потвърдете желанието си да подпишете
превода/ите като въведете SMS код/код генериран
от хардуерен/мобилен токън.
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ПЛАЩАНИЯ

ПРЕВОДИ ЧАКАЩИ ОТОРИЗАЦИЯ

Онлайн самозащита

» Плащания » Е-документи » Обработка Е-документи
В меню Плащания, подсекция Обработка е-документи имате 3 опции:
▪
▪
▪

Изпращане – изпратите превод, който при създаването си не е бил изпратен към ОББ за обработка (не е маркирана
опцията „Изпрати“)
Отказване – откажете превод, който е създаден и подписан, но все още не е изпратен към банката за обработка (не е била
маркирана опцията „Изпрати“ или очаква допълнителен подпис)
Спиране – спрете вече изпратен към ОББ документ, ако все още не е обработен (няма генерирана референция)

1
Изберете сметка и опция,
за която да се изведе
информация за превода/ите,
които отговарят на условието.

2
Маркирайте превода/ите,
които да бъдат изпратени,
отказани или спрени.

3
Потвърдете изпълнението на
избраната от Вас опция за
посочения превод/и.
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ПЛАЩАНИЯ

ОБМЯНА НА ВАЛУТА

Онлайн самозащита

» Плащания » Обмяна на валута
▪

При извършване на обмяна на валута аналогично на нареждане на превод между собствени сметки не се изисква
въвеждане на SMS код/код генериран от хардуерен/мобилен токън.

Изберете сметка, от която да
бъде изтеглена сумата, която
искате да превалутирате.

1

Прегледайте валутните
курсове.

2

Изберете сметка, в която да
бъде прехвърлена сумата,
която ще превалутирате.

3

Изберете валута, сума за
превалутиране и при
договорен курс с дилър
посочете FX референция.

4

Потвърдете попълнената
информация.

5
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ПЛАЩАНИЯ

ПАКЕТНО (МАСОВО) ПЛАЩАНЕ

Онлайн самозащита

» Плащания » Преводи » Импорт на файл
▪

Ако в избрания от Вас файл има грешка, след проверка на данните се извежда прозорец с информация за нея.

1

Изберете сметка и
попълнете необходимите
атрибути, за да бъде излъчено
пакетното плащане.

2

Маркирайте, за да
изпратите файла за обработка
към ОББ сега или го
отмаркирайте, за по-късно
изпращане от меню
Плащания, подсекция
Обработка.

3
Проверете структурата
на файла и потвърдете
излъчването му с въвеждане
на оторизационен код.

▪

Изтеглете инструкция с изискванията към форматите на файловете, които можете да изпращате.
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ПЛАЩАНИЯ

ВЪПРОСИ

Онлайн самозащита

Вие питате, ние отговаряме

Мога ли да създам превод, който да изпратя за
изпълнение по-късно?

Да. При създаване на превода следва опцията „Изпрати“ да не е
маркирана.

Как мога да наредя превод с бъдещ вальор?

При създаване на превод, посочите в поле „Бъдещ вальор“ датата, на която
той да бъде изпълнен.

Какво представляват BLINK преводите

Междубанкови незабавни преводи. Може да прочетете повече тук.

Колко дълго нареденото плащане може да бъде
потвърдено?

Безсрочно. За да се премахне от списъка с чакащи потвърждение за
изпълнение преводи, то трябва да бъде отказано.

Мога ли да копирам вече направено плащане?

Да. Необходимо е да отворите нареждането и в горния ляв ъгъл да
изберете опцията „Copy“.

Ще бъде ли обработен превод, ако няма наличност
по сметка?

Не. На финалния екран със статус на плащания се извежда съобщение:
„Недостатъчен авоар по сметка“.

Задайте ни въпрос на:
ubb_online_business@ubb.bg
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ПЛАЩАНИЯ

ВЪПРОСИ

Онлайн самозащита

Вие питате, ние отговаряме

Как да изпратя придружаващи документи по валутно
плащане над 30 хил.лв.?

По имейл на адрес E-docs@ubb.bg или в обслужващия Ви клон не по-късно
от 15:30 ч. в деня на постъпване на превода в счетоводната система на
банката.

Какво означава „Потвърждаване на плащане в TTP“
във Вид на транзакция?

Плащане, което е наредено през външен доставчик съгласно PSD2 или през
Open API интеграция с банката.

Шаблоните в ОББ онлайн виждат ли се в мобилното?

Да, с изключение на споделените шаблони.

Към кого трябва да се обърна, за да договоря
преференциален курс за обмяна на валута?

Към Вашия мениджър връзки с клиенти или колега от Финансови пазари
отдел Продажби.

Когато имам по-голяма валутна транзакция, трябва ли
да посетя клон за да ми се договори курс?

Не. Можете да се обърнете към Вашия мениджър връзки с клиенти или
колега от Финансови пазари отдел Продажби.

Какъв лимит за подписване по дадена сметка трябва
да имам за да подпиша импорт на файл?

Лимитът за подписване на пакетно (масово) плащане чрез Импорт на файл
се отнася към отделните плащания/редове в пакета.

Задайте ни въпрос на:
ubb_online_business@ubb.bg
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ЗАПЛАТИ

ЗАРЕЖДАНЕ НА ФАЙЛ СЪС ЗАПЛАТИ

Онлайн самозащита

» Заплати » Действия » Зареждане на заплати
1
Изберете сметка, от която да заредите превода и файл,
който съдържа заплатите, които искате да наредите.

Ако нямате файл, изтеглете шаблон. От него можете да
генерирате файл, който после да заредите и изпратите за
обработка от този екран.

2

3

4

Маркирайте, за да изпратите превода за обработка към
ОББ сега или го отмаркирайте, за по-късно изпращане от
меню Плащания, подсекция Обработка е-документи.

Потвърдете желанието си да изпратите за обработка към ОББ
заредения файл за заплати и въведете SMS код/код генериран от
хардуерен/мобилен токън.
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ЗАПЛАТИ

ПОДПИСВАНЕ НА ФАЙЛ ЗА ЗАПЛАТИ

Онлайн самозащита

» Заплати » Действия » Подписване на заплати
▪
▪
▪

Чакащите оторизация файлове се визуализират докато не бъдат отказани.
От колона „Вид“ се достъпва детайлен преглед на файла, включващ само обща информация за него – име на файла, брой
редове, обща сума и сметка.
Лимитите за оторизиране на заплати в правата на потребителите се отнасят към общата сума на файла, а не към отделните
преводи в него.

1
Маркирайте
файла/овете,
който/които искате да
подпишете.

2
Попълнете
декларация при
избор на файл/ове със
стойност/и ≥ 30 000
BGN и потвърдете
данните посочени за
произход на средства
в нея.

3
Маркирайте, за да изпратите превода за обработка към ОББ
сега или го отмаркирайте, за по-късно изпращане от меню
Плащания, подсекция Обработка е-документи.

4
Потвърдете желанието си да подпишете файла/овете.
След като го направите се извежда екран, на който въведете
SMS код/код генериран от хардуерен/мобилен токън.
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ЗАПЛАТИ

ОБЩА СПРАВКА ЗА ЗАПЛАТИ

Онлайн самозащита

» Заплати » Справки » Справки по заплати
Справката, която се визуализира в подсекция Справки по заплати извежда обща информация за неосчетоводените и
заредените файлове през меню Заплати.

Изберете типа справка, която да бъде
изведена на екрана.

1

Посочете период, за който да се визуализира
информацията и изберете бутон Изпълни.

Прегледайте обща информация за файла
и таксите свързани с него.

2

3
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ЗАПЛАТИ

ДЕТАЙЛНА СПРАВКА ЗА ЗАПЛАТИ

Онлайн самозащита

» Заплати » Справки » Детайли по заредени заплати
▪

Справката, която се визуализира в подсекция Детайли по заредени заплати извежда информация за отделните плащания
(редове) включени във всеки файл с работни заплати с възможност за търсене по различни критерии като Сума, IBAN на
получател, Статус, Основание и др.

Изберете критерий за търсене на база, на
който да се изведат данни на екрана.

1

Посочете период, за който да се визуализира желаната
от Вас информация и изберете бутон Изпълни.

2
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ЗАПЛАТИ

ВЪПРОСИ

Онлайн самозащита

Вие питате, ние отговаряме

Може ли да се спре изпълнението на вече нареден файл за
заплати?

Не. Файл със заплати, който вече е изпратен към ОББ за
изпълнение не може да бъде отказан.

До колко часа се обработват файловете за заплати?

До 16:30ч. в работни дни.

Ще се обработи ли файл със заплати, ако в момента на
подписване няма наличност по сметката и постъпят средства
по-късно същия деня?

Да. Ако до 16:30ч. в рамките на същия работен ден постъпят
необходимите средства по сметката, файлът ще бъде изпълнен.

Какъв лимит за подписване по дадена сметка трябва да
имам за да подпиша файл със заплати?

Лимитът за подписване на файлове със заплати се отнася към
общата сума на всички преводи в него.

Задайте ни въпрос на:
ubb_online_business@ubb.bg
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ОББ ОНЛАЙН
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОБАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Онлайн самозащита

» Администрация » Управление на потребители
▪
▪

Само законите представители имат право да подписват заявки в меню Администрация. Всички други потребители могат
само да създават заявки.
След добавяне на потребител, неговите достъпи могат да бъдат управлявани от подсекция Управление на достъпи.

Стартирайте процес по добавяне на потребител като посочите
три основни параметъра – ЕГН, Име, Презиме и Фамилия.

Премахнете изцяло достъпа до онлайн банкирането
на компанията на избран от Вас потребител.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪПИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Онлайн самозащита

» Администрация » Управление на достъпи

▪

Колона ролята при подписване е попълнена само за потребители с режим на работа „подписва документи“. Тя реферира
към активните схеми на подпис.

1
Изберете меню, сметка,
потребител и бутон Изпълни, за да
бъде изведена информация на
екрана.

2

Прегледайте информацията за
типа достъп на избрания
потребител на ниво сметка и/или
меню.

3
Прегледайте информацията за
комбинациите от подписи
валидни по съответните сметки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТЪПИ

Онлайн самозащита

» Администрация » Управление на достъпи

▪

Изберете бутон
Добави/Редактирай достъп

Само законите представители имат право да
подписват заявки в меню Администрация. Всички
други потребители могат само да създават заявки.

1

2
Посочете потребител, чийто
достъпи искате да промените и
изберете бутон Покажи.

3
Изберете иконка за
Редакция ( )и отключете реда с
достъпи, за да модифицирате
правата на избрания от вас
потребител.
Изберете опция от
посочените в отключеното за
редакция падащо меню и
потвърдете промяната.

4
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АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТА ЗА ПРОМЯНА НА ДАННИ

Онлайн самозащита

» Администрация » Управление на достъпи » Подписва
▪
▪

Създавате Карта за промяна на достъпи, касаещи изпълнението на плащани.
За обарботката на Картата е необходимо само да следвате насоките в генерирания накрая документ.

Изберете бутон за добавяне на достъп на
потребител към конкретна таблица.

Създайте Карта за промяна на данни за
права с режим на работа „подписва“.

1

Попълнете необходимата за конкретното
меню/сметка информация и я потвърдете.

2

3
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОРИЯ НА ЗАЯВКИТЕ

Онлайн самозащита

» Администрация » История на заявки

▪
▪

Извежда информация само за промените на достъпи, които са били инициирани през меню Администрация и не
отразява тези, които са подадени на хартия в клон на ОББ.
Заявките за създаване на Карта за промяна на данни, касаещи изпълнението на плащания са достъпни за преглед само от
законни представители на дружеството.

1
Изберете период, за
който да бъде изведена
информацията.

2
Филтрирайте изведената в
таблицата информация.

3
Прегледайте детайлите за
подписаната през меню
Администрация заявка.

27

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЪПРОСИ

Онлайн самозащита

Вие питате, ние отговаряме

Необходимо ли ми е меню Администрация?

Меню Администрация ви дава независимост и гъвкавост да управлявате
потребителите, които имат достъп до Онлай банкирането на вашето
дружество, без необходимостта от посещение на клон.

Заплащам ли такса за използването на меню
Администрация?

Не. Използването на меню Администрация е базплатно за всички бизнес
клиентите на ОББ АД.

Как добавен нов потребител да получи достъпите си
до ОББ Онлайн?

Ако потребителят има активен профил в ОББ Онлайн достъпът се
активира автоматично.
Ако потребителят няма активен профил в ОББ Онлайн, той следва да
посети удобен за него клон, за да получи паролата и потребителското си
име за достъп.

Добавих нов потребител как да настроя достъпите
му?

Как отново да добавя изтрит потребител?

След успешно добавяне на нов потребител, неговите достъпи следва да
бъдат настроени от подсекция Управление на достъпи бутон
Добави/Редактирай достъп

За да бъде добавен отново потребител, който е изтрит/е бил изтрит е
необходимо да бъде подадете Карта за промяна на данни или
подписана с КЕП през меню Дигитални заявки или в удобен за вас клон

Задайте ни въпрос на:
ubb_online_business@ubb.bg
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ШАБЛОНИ

ЗАПАЗВАНЕ НА ШАБЛОНИ

Онлайн самозащита

Основни стъпки при запазване на плащане като шаблон
▪

На всеки екран за нареждане на превод се визуализира раздел „Запази като шаблон“, който позволява подготвеното
плащане да бъде добавено като шаблон.

1
Попълнете платежното нареждане

2
Посочете име на шаблона, маркирайте,
за да го направите видим от всички
потребители оторизирани да набират и
подписват документи и изберете бутон
Добави шаблон.
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ШАБЛОНИ

ЗАПАЗВАНЕ НА КОНТРАГЕНТИ

Онлайн самозащита

Основни стъпки при запазване на контрагент
▪

На всеки екран за нареждане на превод се визуализира раздел „Запази като шаблон“, който позволява контрагентът в
подготвеното плащане да бъде добавен като шаблон.

1
Попълнете платежното нареждане

2
Запазете контрагента с посочените в
плащането нареждане данни.

30

ШАБЛОНИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШАБЛОНИ И КОНТРАГЕНТИ

Онлайн самозащита

» Плащания » Преводи » Шаблони и доверени бенефициенти

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Платете с вече запазен шаблон,
Споделете шаблон с другите
потребители оторизирани да набират и
подписват документи,
Редактирайте стойността и
основанието на шаблон,
Директно изтрийте избран шаблон.

Разберете дали даден контрагент е
маркиран като доверен бенефициент
Изтрийте избран контрагент.

Изтрийте създаден доверен
бенефициент. При следващото
плащане към него ще е необходимо
въвеждане на оторизационен код.
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ДОВЕРЕНИ БЕНЕ...

ДОВЕРЕНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Онлайн самозащита

Запазване на контрагент като доверен бенефициент
▪
▪

На екрана за въвеждане на оторизационен код на превод се извежда опция за маркиране на получателя като Доверен
бенефициент.
Плащанията към Доверени бенефициенти не изискват въвеждането на оторизационен код.

1
Маркирайте, за да добавите избраният от вас
получател в списъка с доверени бенефициенти.

2
Въведете оторизационен код , генериран от
мобилен/хардуерен токън или изпратен с SMS
съобщение и изберете бутон Потвърди.
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ШАБЛОНИ

ВЪПРОСИ

Онлайн самозащита

Вие питате, ние отговаряме

Как мога да споделя шаблон?

▪ Маркирайте опция „Видим за всички в ОББ Онлайн“ по време на запазването на шаблона
▪ Изберете линк „Сподели“ от меню Плащания, подсекция Шаблони и доверени бенефициенти
▪ Маркирайте опция „Видим за всички в ОББ Онлайн“ докато редактирате шаблон в подсекция
Шаблони и доверени бенефициенти

Как мога да спра да споделям конкретен шаблон с
другите потребители?
Изберете линк „Редактирай“от меню Плащания, подсекция Шаблони и доверени бенефициенти и
на новия прозорец махате отметката „Видим за всички в ОББ Онлайн“ .

Как може да бъде изтрит споделен шаблон?

▪ Изберете иконка за редакция позиционирана до падащото меню за избор на шаблон при
създаване на превод
▪ Изберете линк „Изтрий“от меню Плащания, подсекция Шаблони и доверени бенефициенти

Задайте ни въпрос на:
ubb_online_business@ubb.bg
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СМЕТКИ

ДВИЖЕНИЕ ПО СМЕТКА

Онлайн самозащита

» Сметки и депозити » Движение по сметка
▪
▪
▪

В подсекция Движение по сметка не се извежда информация по подразбиране при зареждането на екрана.
Изборът на сметка и период са задължителни, за да се визуализира информация на екрана.
За генериране на движение по сметка с по-голям брой трансакции в нея, изберете таб Експорт във файл.

1
Изберете сметка и период,
за да бъде визуализирана
информация. За повече детайли,
маркирайте „подробно
извлечение“.

2
Филтрирайте изведената в
таблицата информация.

3
Изтеглете изведената информация в .txt, .xml
или .xls формат по зададените от Вас критерии.
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СМЕТКИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

Онлайн самозащита

» Сметки и депозити » Справки » Движение по сметка

▪ Изборът на сметка и период са задължителни, за да се визуализира информация на екрана.
▪ Честотата на генериране на извлечения може да бъде дневна, седмична или месечна. Тя се определя от Вас при откриване
на съответната сметка и може да бъде променяна в последствие.

Изберете от Движение по
сметка – таб Извлечение в PDF.

1

Изберете сметка и период (месец, година), за да
се генерират .pdf извлечения на екрана.

2

Изтеглете ОББ Извлечение по сметка в .pdf
формат за избраната от Вас сметка.

3
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POS ТРАНЗАКЦИИ

POS ТРАНЗАКЦИИ

Онлайн самозащита

» Сметки и депозити » POS транзакции

▪
▪
▪

В подсекция POS транзакции не се извежда информация по подразбиране при зареждането на екрана.
Подсекцията е видима в меню Сметки и Депозити само за потребители със заявен до нея достъп.
На екрана се визуализира обобщена и детайлна справочна информация по избрани от потребителя критерии.

Критерии, на база, на които да
бъде изведена информация на
екрана.

Обобщена информация

Детайлна информация
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СМЕТКИ

ВЪПРОСИ

Онлайн самозащита

Вие питате, ние отговаряме

Имаме значителен брой транзакции, но не ги виждам
всички в списъка на екрана си?

ОББ извежда до 2 500 транзакции на екран. За да видите всички
транзакции, използвайте функциите за експорт.

Мога ли да задам кратко име на сметка?

Да. Следва да изберете Сметки и депозити >> Действия >> Промяна на име
на сметка.

Задайте ни въпрос на:
ubb_online_business@ubb.bg
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КЕП ЗАЯВКИ

ДИГИТАЛЕН ПОРТАЛ

Онлайн самозащита

» Дигитални заявки » ОББ Дигитален портал
▪

Подавате заявления за некредитни продукти и услуги, подписани с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), изцяло
дистанционно, без да посещавате банков клон.

1

2

3

Попълнете
заявката

Получавате имейл
с PIN за достъп

Свалете
заявката

4
Подпишете с
КЕП заявката

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Нови разплащателни сметки
Откриване на депозити
Бизнес платежни карти
Бизнес пакети по сметки
ПОС терминали
Банкови референции
Онлайн банкиране
Въпросник за идентификация
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КЕП ЗАЯВКИ

ПОРТАЛ ЗА ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ

Онлайн самозащита

» Дигитални заявки » Търговско финансиране

▪

Платформата ви дава възможност, като клиент на ОББ да подавате своите нареждания (вкл. чрез шаблони), подписани с
Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), за продукти на Търговско финансиране изцяло дистанционно - без посещения в
офисите на банката.

▪
▪
▪
▪

Банкови гаранции
Акредитиви
Документарни инкаса
Шаблони

Научете повече
Наръчник за използване на ОББ
портал Търговско финансиране
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ВАЛУТНА ТЪРГОВИЯ

ПЛАТФОРМА ЗА ВАЛУТНА ТЪРГОВИЯ

Онлайн самозащита

» Валутна търговия » Сключване на сделки
▪
▪
▪

Платформата за електронна търговия U-Trade, осигурява достъп до валутните пазари и възможност за онлайн покупкопродажба на валута.
U-Trade е видима само за потребители със заявен до нея достъп.
Потребителите, които извършват активни операции в платформата, задължително подписват винаги самостоятелно.

Маркирайте валутна двойка, посочете сметките за
финализиране на сделката и влезте в платформата за
влаутна търговия.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОББ ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ API

Онлайн самозащита

Автоматизиране на връзка с ERP / Счетоводни системи

Възможност за автоматизирано получаването на информация по сметки (движения и баланс) и зареждането на платежни
нареждания в системата на ОББ чрез интеграция посредством API свързаност в режим 24/7.

СИГУРНОСТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ

АКЦЕНТИ
▪ Оторизиране с механизмите на Онлайн банкирането
▪ Силна сигурна връзка между системите
▪ Редуциране на рутинните дейности на служителите
▪ Увеличаване продуктивността на персонала
▪ Значително намаляване на грешки и пропуски
▪ Детайлна информация за баланс и движения в реално време
▪ Възможност за обработка извън работно време
▪ Без сваляне или качване на файлове
▪ Директно от и във вашата ERP/счетоводна система
▪ Стандартизирана и структурирана информация

Научете повече
ОББ Интеграция чрез API

Пишете ни
ubb_api_integration@ubb.bg
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ОББ Онлайн
Кратко ръководство за бизнес клиенти

