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Automatyzacja 
procesów księgowych w Twojej firmie



Nowoczesne formy organizacji pracy 
pozytywnie wpływają na rozwój firm, dlatego 
przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które 
zmniejszają koszty operacyjne i udoskonalają 
funkcjonowanie biznesu. Do takich należy 

oferowany przez Bank BPH BankConnect, 
który łączy systemy planowania zasobów 
przedsiębiorstwa (ERP) i finansowo-księgowy 
firmy (FK) z systemem transakcyjnym Banku.

FAKT #1
PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ 
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, 
KTÓRE USPRAWNIAJĄ 
PRACĘ W FIRMIE.

FAKT #2
DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY 
REALIZUJESZ BEZPOŚREDNIO 
Z SYSTEMU KSIĘGOWEGO 
SWOJEJ FIRMY, OSZCZĘDZASZ 
CZAS I ELIMINUJESZ 
RYZYKO BŁĘDÓW.
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Dzięki połączeniu systemów finansowo-
-księgowych firmy z systemem transakcyjnym
Banku możliwa jest bezpośrednia i szybka 
wymiana danych finansowych pomiędzy 
Klientem a Bankiem, bez konieczności logo-
wania się do Systemu Bankowości Interneto-
wej. Proces pozyskiwania i przetwarzania 
danych jest zautomatyzowany. Nowoczesna 
technologia wykorzystywana do realizacji 
transakcji zapewnia również: 

›      zwiększenie wydajności procesów 
księgowych naszych Klientów, 

›      ograniczenie ryzyka błędów wynikających 
z manualnego wprowadzania danych, 

›      najwyższy poziom poufności i wiarygodno-
ści przesyłanych informacji.

BankConnect rekomendujemy szczególnie 
tym firmom, które realizują różnorodne 
rozliczenia z wieloma kontrahentami 
i oczekują, że proces ten będzie przebiegał 
szybko, wygodnie i bezpiecznie.

POZNAJ BANKCONNECT I USPRAWNIJ PRACĘ W SWOJEJ FIRMIE
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BankConnect usprawnia procesy 
przekazywania informacji i pozwala 
na generowanie m.in.:
›      historii operacji na rachunkach, 
›      wyciągów bankowych,
›      raportów Cash Management (raportów 

wszystkich operacji usług bankowości 
transakcyjnej, m.in. TransCollect, TransPrze-
kaz, TransPay, TransDebit, TransDepozyt),

›      informacji o saldach na rachunkach Klienta.

Umożliwia również:
›      automatyczne przesyłanie poleceń przele-

wów bezpośrednio z systemów ERP/FK do 
systemu transakcyjnego Banku zlecenio-
dawcy w celu ich realizacji (dotyczy m.in. 

przelewów krajowych oraz zagranicznych, 
płatności na rzecz ZUS i organów 
podatkowych),

›      sprawdzanie on-line bieżącego statusu 
dokonanej płatności,

›      korzystanie z produktów bankowości 
transakcyjnej z poziomu systemów ERP/FK, 
np.: TransPrzekaz, TransPay, TransDepozyt, 
TransCollect,

›      anulowanie transakcji z przyszłą datą 
realizacji.

Wszystkie powyższe operacje dokonywane są 
w systemach ERP/FK i nie wymagają 
manualnego logowania się do Systemu 
Bankowości Internetowej BusinessNet.

SZYBKA I WYGODNA REALIZACJA TRANSAKCJI FINANSOWYCH

SCHEMAT WYMIANY INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM BANKCONNECT

System Bankowości
Internetowej BusinessNet

Bank BPH SA Klient

1. Wysłanie zapytania z systemów ERP/FK dotyczącego: salda na rachunkach, 
historii operacji, wyciągów, a także raportów Cash Management oraz przelewów.

2. Odpowiedź Banku BPH: pobranie informacji finansowych 
do systemów ERP/FK i realizacja płatności.

Systemy ERP/FK



BankConnect zapewnia szereg korzyści:
›      udostępnia w czasie rzeczywistym 

pełne informacje o kontach bankowych 
i raportach Cash Management,

›      umożliwia dokonanie importu zleceń bez 
podpisu, z częściowym podpisem oraz 
z kompletnym podpisem,

›      eliminuje konieczność wykonywania tych 
samych czynności w kilku aplikacjach, 

›      skraca czas obsługi operacyjnej, 
›      usprawnia i automatyzuje istniejące 

procesy księgowe, 

›      eliminuje ryzyko błędów towarzyszące 
wielokrotnemu ręcznemu wprowadzaniu 
danych,

›      zapewnia wysoki stopień przejrzystości 
informacji dzięki ich ujednoliceniu w obu 
systemach informatycznych,

›      gwarantuje wysoki poziom 
bezpieczeństwa informacji dzięki 
procesowi uwierzytelnienia opartemu na 
infrastrukturze klucza publicznego (PKI),

›      generuje oszczędności finansowe dzięki 
możliwości ograniczenia liczby 
operacyjnego personelu księgowego.

Różnice w procesie realizacji przelewu:
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BusinessNet – standardowy proces

przygotowanie przelewów 
w systemach ERP/FK

przygotowanie przelewów 
w systemach ERP/FK

podpisanie przelewów 
z poziomu systemów 
ERP/FK

podpisanie przelewów 
w systemach ERP/FK

logowanie do Systemu 
Bankowości Internetowej 
BusinessNet

pobranie statusów 
wysłanych przelewów

import przelewów z pliku

autoryzacja 
zaimportowanych 
przelewów

wylogowanie się z Systemu 
Bankowości Internetowej 
BusinessNet

BankConnect – nowy proces  
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BankConnect stworzono na podstawie 
międzynarodowego standardu XML ISO 20022, 
zgodnego z Rekomendacją Zarządu Związku 
Banków Polskich w sprawie wymiany danych 
finansowych pomiędzy Klientem a Bankiem 

oraz Bankiem a Klientem. Bank BPH jako 
pierwszy bank w Polsce spełnił rekomendację 
ZBP i od tamtej pory gwarantuje swoim Klientom 
przejrzystość wymiany informacji. 

BankConnect korzysta z najnowszych osiągnięć w dziedzinie ochrony informacji, 
autoryzacji i uwierzytelniania (SOAP, XADES).

System 
BankConnect

SWIFT

ELIXIR

Euro ELIXIR XCT, SCT

SORBNET, SORBNET Euro
XML

Klient Bank BPH SA

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY I BEZPIECZEŃSTWO



Wsparcie Banku w obsłudze 
BankConnect
Bank BPH zapewnia zarówno Klientom, 
jak i współpracującym z nimi dostawcom 
oprogramowania obszerną specyfikację 
techniczną BankConnect. Pozwala ona na 
dostosowanie systemów ERP/FK do systemu 
bankowości internetowej BusinessNet. Bank 
dostarcza również producentom systemów 
ERP/FK testowe certyfikaty, pliki zapytań 
i materiały niezbędne do zestawienia 
połączenia. Zapewnia to Klientom pełne 
wsparcie zarówno na etapie wdrożenia 
BankConnect, jak i jego późniejszej obsługi.

Partnerska współpraca z firmami jest dla nas 
bardzo ważna. Dlatego możecie Państwo 
skorzystać z profesjonalnej wiedzy i pomocy 
naszych doradców bankowych. 

Do Państwa dyspozycji pozostają również
specjaliści BPH BusinessLine:
tel. 801 274 274 lub 22 531 80 95 
(koszt połączenia wg taryfy operatora),
e-mail: businessline@bph.pl
oraz menedżer ds. produktu BankConnect: 
tel. 22 531 96 44 
(koszt połączenia wg taryfy operatora),
e-mail: bankconnect@ge.com
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Więcej informacji na temat BankConnect znajdziecie Państwo na stronie www.bph.pl/bankconnect.
Opłaty związane z korzystaniem z aplikacji umieszczone zostały w Tabeli Opłat i Prowizji Banku BPH SA
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie do celów informacyjnych. 
Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, a od dnia, w którym nastąpi prawomocny wpis w Krajowym 
Rejestrze Sądowym dotyczący zmiany,  z siedzibą ul. Płk. Jana Pałubickiego 2,  80-175 Gdańsk.

DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ
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