
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівництво користувача щодо використання «Internet 

Banking for legal entities» 



Керівництво користувача щодо використання «Internet Banking for legal entities» 

2 

 

 

 

 

Терміни та скорочення 

Скорочення Термін Визначення 

Банк Altbank АТ «Альтбанк» 

 

IB.LE 
Internet Bank 

Business 

Канал ДБО для обслуговування ЮО через web- 

додаток. 

 
MB.LE 

Mobile Bank 

Business 

Канал ДБО для обслуговування ЮО через мобільні 

додатки на ОС iOS, Android (назва додатку 

«Altbank Business»). 
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Ролі користувачів 
 

Додаток Тип ролі Код ролі Опис 

IB.LE, MB.LE DIGITAL BANKING Role 1.1 Створення документів, без ЕЦП. 

 
IB.LE, MB.LE 

 
DIGITAL BANKING 

 
Role 1.2 

Створення документів (в тому числі 

зарплатна відомість) і підписання ЕЦП (EDS 

schema = 2) 

 
IB.LE, MB.LE 

 
DIGITAL BANKING 

 
Role 1.3 

Створення документів (в тому числі 

зарплатна відомість) і підписання ЕЦП (EDS 

schema = 1) 

 
IB.LE, MB.LE 

 
DIGITAL BANKING 

 
Role 1.4 

Створення документів (в тому числі 

зарплатна відомість) і підписання ЕЦП (EDS 

schema = 3) 

IB.LE, MB.LE DIGITAL BANKING Role 1.5 
Узгодження документів (візування), без 

доступу до створення документів і без ЕЦП. 
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Схема ЕЦП 

Схема ЕЦП (Sign Schema) - це необхідна кількість підписів ЕЦП на документі 

компанії. 

При цьому: 

• Підписання ЕЦП обов'язково для всіх типів документів в Digital Banking; 

• Обрана схема ЕЦП у компанії однакова для всіх типів документів, створених 

користувачами цієї компанії в Digital Banking; 

• Послідовність отримання підписів ЕЦП на документ не важлива; 

• Робота кожної з схем ЕЦП однакова, незалежно від того, на яку компанію вона 

налаштована; 

• Налаштування схеми ЕЦП на компанію здійснює ADMINISTRATIVE-користувач 

системи. 

 
Можливі схеми ЕЦП: 

Код схеми підписання 

ЕЦП 
Опис 

1 
На кожному документі компанії потрібно одна ЕЦП (користувача з 

роллю Role 1.3) 

1+2 
На кожному документі компанії потрібно дві ЕЦП (користувачів з 

ролями Role 1.3 and Role 1.2) 

1+2+3 
На кожному документі компанії потрібно три ЕЦП (користувачів з 

ролями Role 1.3, Role 1.2, Role 1.4) 

 
Етап візування 

Етап візування - це етап розгляду документа користувачем з роллю Role 1.5 

документа, створеного в Digital Banking і підписаного всіма необхідними за схемою  

ЕЦП підписами. Можливі настройки етапу візування: 
 
 

Код візування Timer Опис 

 
Visa On 

Autovisa in 

120min 

Відповідь користувача Role 1.5 і відправка на наступний етап або 

автоматична відправка на наступний етап через проміжок часу 

[Timer] 

Visa On Unlimited 
Відповідь користувача Role 1.5 і відправка на наступний етап 

(без автоматичної відправки) 

Visa Off - 
Етап візування неактивний. У компанії немає жодного рахунку з 

контролем рахунки. 
 

При цьому: 

• Етап візування не входить в схему ЕЦП; 
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• Якщо етап візування включений, він застосовується тільки для таких видів 

документів: платежі в UAH (Intrabank payment in UAH, External payment in UAH), платежі 

в FCY (External payment in FCY), ЗП відомість (Payrollpayment); 

• Візування застосовується при перевищенні ліміту, зазначеного на компанію (з 

включеним режимом контролю рахунки); 

• Візування документа є в каналах IB.LE, MB.LE; 

• Візувати може тільки користувач з роллю Role 1.5; 

• Налаштування етапу візування на компанію і режиму контролю рахунку здійснює 

ADMINISTRATIVE-користувач системи. 

 
Вимоги до системи 

Операційна система ОС Windows 

Браузери для работи в Інтернет-Банку 
Google Chrome (version 70.0.3538.102+) 

Mozilla Firefox (version 63.00+) 

 
Робота з електронним цифровим підписом 

Функціонал по роботі з електронними цифровими підписами (ЕЦП), процес 

установки і функціонування програмного забезпечення ЕЦП описаний в керівництві 

користувача програмного комплексу «IIT 3DA CA WEB Client». 

Для коректної роботи в Інтернет-Банку перед стартом роботи необхідно встановити 

програмний комплекс для роботи з ЕЦП на комп'ютер. 

 
Робота в додатку Internet Banking 

Авторизація користувачів додатка IBLE. 

 
Для авторизації користувача в додатку IBLE необхідно в рядку браузера в мережі 

інтернет зазначити адресу додатка в мережі Інтернет, зазначити логін і пароль 

користувача (Поле «Пароль 1» на скретч-картці) і натиснути на кнопку входу в додаток. 

 
Рисунок 1 – Початкова сторінка додатку 
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Повідомлення про закінчення сесії 
Після авторизації користувача, система починає відлік активної роботи в додатку. Якщо 

користувач не діяв певну кількість часу (не рухав мишею, не робив скролл сторінки і т.д.), він 

отримає повідомлення в правому верхньому кутку про те, що через період N сесія закінчиться. 

 

Рисунок 2 – Повідомлення про закінчення часу сесії 

 

Якщо користувач у відповідь на повідомлення не справив жодних дій, щоб 

продовжити час сесії, по закінченню періоду N, система виконає вихід, користувач 

побачить початкову сторінку. 

 
Якщо користувач побачив повідомлення і відреагував на нього (наприклад, 

ворушіння мишею на сторінці браузера), то час сесії триватиме, користувач побачить 

повідомлення з оновленим періодом М. 

Рисунок 3 – Повідомлення про подовження часу сесії 
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Головна сторінка Інтернет – банкінгу 

Після успішної авторизації користувач працює в авторизованій зоні додатку та має 

доступ до дій в IB.LE, в залежності від призначеної йому ролі. 

 
Призначення ролі користувачеві IB.LE та прив’язка до компанії (компаніям) 

здійснюється співробітником Altbank. 

 

Рисунок 4 – Головна сторінка програми 

 
Виклик основних функцій програми виконується на головній сторінці через кнопки 

дій. Навігація у програмі Інтернет-банкінг здійснюється за посиланнями у віджетах. 

 
Перша лінія віджетів головної сторінки: компанії, рахунки, операції, депозитні 

транші 

Перша лінія віджетів складається з взаємозв'язаних між собою елементів інтерфейсу. 
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Варіант 1. Продукти та список останніх операцій. 
 

Перегляд списку компаній і 

вибір активної компанії 

Перегляд списку продуктів 

обраної компанії 
Перегляд списку останніх 

операцій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Віджет Компанії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Віджет Продукти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Віджет Останні операції 

За допомогою віджета Компанії 

користувач може переглянути 

список компаній, доступних для 

Користувача. За замовчуванням 

обрана перша доступна компанія. 

Над списком відображається блок 

аналітики. У таблиці Аналітика 

компаній представлені дані про 

залишки на поточних і 

депозитних рахунках сумарно за 

всіма доступними Користувачеві 

компаніям в розрізі валют. 

Використовуючи пагінацію, 

користувач може переглянути 

наступні і попередні елементи 

списку компаній. 

Обрана компанія впливає на всі 

елементи інтерфейсу головної 

сторінки. 

 

За допомогою віджета Продукти 

відображається список продуктів, 

обраної компанії. За замовчуванням 

вибраний перший рахунок в списку. 

Всі рахунки згруповані в по типу 

рахунку в продуктову лінійку, 

показується поточна залишок і 

валюта рахунку. 

Використовуючи пагінацію, 

користувач може переглянути 

наступні і попередні елементи списку 

продуктів. 

 
За допомогою віджета Останні операції 

відображається список прибуткових і 

видаткових операцій по вибраному 

рахунку. Операції згруповані за датою 

їх проведення в АБС (від останніх до 

попередніх). 

Використовуючи перехід по 

сторінках, користувач може 

переглянути наступні і попередні 

елементи списку операцій. 

Для переходу до списку всіх 

транзакцій, користувач вибирає 

посилання Показати всі операції і 

перейти на сторінку Операції. 
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Варіант 2. Продукт «Депозитна лінія» та список траншів. 
 

 
Перегляд списку компаній 

та вибір активної компанії 

Перегляд списку продуктів 

обраної компанії 

Перегляд списку операцій 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9 – Віджет Продукти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10 – Віджет Транші 

Рисунок 8 – Віджет Компанії   

Аналогічно варіанту 1. За допомогою віджета За допомогою віджета Транші 
 Продукти відображається відображається список всіх 
 список продуктів, обраної відкритих депозитний траншей за 
 компанії. Всі рахунки обраною депозитною лінією. 
 згруповані в/по типу рахунку в Транші згруповані за датою їх 
 продуктову лінійку, розміщення (від останніх до 
 показується поточна залишок і попередніх). 
 валюта рахунку. Використовуючи пагінацію, 
 При переході на депозитну користувач може переглянути 
 лінію в обраній валюті видно наступні і попередні елементи 
 акумулюючу суму за всіма списку траншів. 
 відкритими депозитними Для переходу до списку всіх 
 траншами. транзакцій за обраною депозитної 
  лінії, користувач вибирає 
  посилання Показати всі операції і 
  переходить на сторінку Операції. 

 
 

Дії на першій лінії віджетів 

Створення заявки на рахунок 
 

Для створення заявки на відкриття нового рахунку необхідно натиснути на кнопку 

Новий рахунок, розташовану над списком рахунків в віджеті Рахунки. Відображається 
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діалог для створення заявки 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 

Рисунок 11 – Діалог Новий рахунок 
 

У діалозі заповнюються такі поля: 

1. Тип рахунку. Обов'язкове поле. 

2. Валюта. Обов'язкове поле. 

3. Коментарі до заявки. 

При натисканні кнопки Надіслати заявка буде надіслана до Банку для розгляду. При 

відсутності помилок система відобразить підтвердження про успішну відправку заявки 

на створення рахунку. 

Заявка буде розглянута працівником Банку за прийнятим в Банку процесом. 

Відкриття рахунку проводиться в АБС за прийнятим в Банку процесу. 

 
Перегляд реквізитів рахунку 

Для перегляду дії з рахунком, потрібно виділити елемент в списку рахунків і  

вибрати в списку, що випадає дію Реквізити рахунку. 

 
Рисунок 12 – Діалог Реквізити рахунку 

 

Для експорту реквізитів в файл у форматі PDF, необхідно натиснути на кнопку 

Завантажити PDF, за яким файл друкованої форми документа завантажується на ПК 

користувача. 
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Перегляд деталей операції 

Для перегляду детальної інформації по операції, потрібно виділити елемент в списку 

операцій і вибрати в списку, що випадає дію Перегляд деталей. Відкриється діалог 

Прибуткова операція або Видаткова операція, в якому відображається: 

• Загальна інформація про транзакції (номер, дата проведення транзакції в АБС, сума 

транзакції із зазначенням прибуткова або видаткова, назва одержувача або 

відправника, опис платежу); 

• Додаткова інформація про транзакції (банк відправник, банк одержувач, номери 

рахунків). 

Рисунок 13 – Діалог Деталі операції 

 

Перехід до створення нового платежу 

Для створення нового платежу необхідно натиснути кнопку Новий платіж, 

розташовану над списком операцій в віджеті Останні операції. Користувачеві 

відображається діалог для вибору типу платежу. Залежно від валюти обраного рахунки 

користувачеві будуть відображатися типи платежів в національній валюті або в 

іноземній валюті. 

Рисунок 14 – Діалоги для для створення платежу 

 
Відображення доступних операцій в даному діалозі залежить від наявності 

необхідних рахунків в обраній компанії. 

При натисканні на певний тип документа, відображається діалог для 

створення документа цього типу. 

Опис процесу наведено в розділі Створення документів. 
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Друга лінія віджетів головної сторінки: Документи 

Друга лінія віджетів представлена віджетом Документи, який сформований за 

обраною компанії. 

 
Перегляд списку документів 

За допомогою віджета Останні документи відображається список документів, 

створених в IBLE за останній місяць. Документи згруповані за датою їх створення (від 

останніх до попередніх). 

 
Рисунок 15 – Віджет Документи 

 

Список згрупований по вкладках: 

- За замовчуванням відкрита вкладка Всі, в якій відображаються всі документи 

обраної компанії в різних статусах, доступні для перегляду користувачеві. 

- Вкладка Готові містить документи, готові до подальшої обробки – підписання. 

- Вкладка Підписання містить документи, які вимагають підписання ЕЦП (всіма 

користувачами компанії) або візування. 

- Вкладка В процесі містить документи, які будуть відправлені для проведення в 

АБС. 

- Вкладка Призупинено містить документи, що не були проведені. 

- Вкладка Проведені містить список документів, які були проведені в АБС успішно. 

Незалежно від обраної вкладки, завжди відображається очікуваний баланс поточного 

рахунку в UAH. Для вкладок Всі, Призупинено, Проведені доступний детальний 

перегляд очікуваного балансу за всіма поточними рахунками обраної компанії. 
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Рисунок 16 – Діалог Очікуваний баланс 

 
Якщо обрана одна з вкладок: Мої документи, Чернетки, Підписані, В процесі, то 

відображається інформація про кількість документів у UAH та їх сума. 

 

Рисунок 17 – Віджет Документи 

 

Також, для вищезазначених вкладок доступний детальний перегляд очікуваного 

балансу по всім поточним рахункам обраної компанії та інформація про кількість 

документів та їх суми та обраному табу. 

 
Рисунок 18 – Діалог Короткий огляд документів 
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Для перегляду всіх документів, користувач може натиснути на посилання Показати всі 

документи і перейти на сторінку Документи. 

По кожному документу в списку, створеному в IB.LE, в списку представлена інформація: 

• номер документа; 

• тип документа; 

• назва компанії одержувача; 

• призначення документа; 

• поточний статус документа; 

• сума і валюта документа. 

Для перегляду детальної інформації по документу потрібно виділити елемент в списку 

документів і вибрати в списку, що випадає дію Перегляд деталей. Інші дії в списку 

залежать від ролі користувача в компанії і поточного статусу документа. 

 
Дії на другій лінії віджетів 

Перегляд шаблонів і перехід до дій з шаблоном 

 
Щоб переглянути список шаблонів документів обраної компанії, необхідно 

натиснути кнопку Шаблони, розташовану над списком документів. Користувачеві 

відображається діалог зі списком шаблонів і дії, за якими можна перейти до створення 

нового документа з шаблона. 

Рисунок 19 – Діалог Шаблони документів 

 
Робота з шаблонами описана в розділі Шаблони документів. 

 

Перехід до створення нового документа 

Для створення нового документа необхідно натиснути кнопку Новий документ, 

розташовану над списком документів. Користувачеві відображається діалог для вибору 

типу документа. 
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Рисунок 20 – Діалог Новий документ 

 

При натисканні на певний тип документа, відображається 

діалог для створення документа цього типу. 

Опис процесу наведено в розділі Створення документів. 

Можливість створення документа залежить від ролі користувача в обраній компанії. 

 
Перехід до підписання документів 

Для підписання кількох документів одночасно, необхідно натиснути кнопку 

Підписати всі, розташовану над списком документів. 

Кнопка масового підписання відображається тільки при наявності документів 

для підписання поточним користувачів. У заголовку кнопки вказано кількість 

документів, які очікують підписання поточним користувачем. 

Опис процесу наведено в розділі Масове підписання документів ЕЦП. 

Можливість підписання документів визначається роллю користувача і 

доступна тільки для ролей 1.2, 1.3, 1.4. Для інших ролей дана дія недоступна і не 

відображається в інтерфейсі програми. 

 
Перехід до візування документів 
Для візування декількох документів одночасно, необхідно натиснути кнопку Завізувати 

все, розташовану над списком документів. 
Кнопка масового візування відображається тільки при наявності документів для 

підписання. У заголовку кнопки вказано кількість документів, які очікують візування. 
Опис процесу наведено в розділі Масове візування документів. 

Можливість візування документів визначається роллю користувача і доступна тільки для 
ролі 1.5. Для інших ролей дана дія недоступна і не відображається в інтерфейсі програми. 

 
Третя лінія віджетів: графік по оборотам компаній, курси валют і котирувань 

Перегляд оборотів всіх компаній 

 
За допомогою віджета Обороти всіх компаній, доступних поточному 

користувачу, представлений графік. По осі Y відображаються числові значення 

сум, за замовчуванням розраховані в гривнях. 
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По осі X відображений період за останні 11 місяців. Для кожного місяця можуть бути 

відображені 2 стовпці, які позначають суму всіх прибуткових операцій на поточні 

рахунки і суму всіх видаткових операцій з поточних рахунків. 

 
Рисунок 21 – Віджет Обороти компаній 

 
Для перегляду графіків в еквіваленті іншої валюти, необхідно її вибрати в списку, що 

випадає, який розташований над графіком. 

Для перегляду всієї аналітики по компаніям, користувач може натиснути на 

посилання Всі аналітичні дані і перейти на сторінку Аналітика по всіх компаніях. 

 
Перегляд курсів валют та котирувань 

За допомогою віджета Курси валют і котирувань представлені курси валют Банку і 

котирування, а також індикатор зниження або зростання курсу в порівнянні з 

попереднім оновленням інформації. 

Рисунок 22 – Віджет Курси валют и котирувань 

 
Перехід до створення заявки на купівлю, продаж, конверсію валюти 

Для створення нової заявки необхідно натиснути кнопку Нова заявка, розташовану 

в віджеті Курси валют і котирувань. Користувачеві відображається діалог для вибору 

типу заявки. 
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Рисунок 23 – Діалог Нова заявка 

Відображення доступних операцій в даному діалозі залежить від наявності 

необхідних рахунків в обраній компанії. 

При натисканні на певний тип заявки, відображається діалог для створення 

документа потрібного типу. Опис процесу наведено в розділі Створення документів. 
 

Сторінка операції 

Перегляд списку операцій 

 
На сторінці Операції відображається список прибуткових і видаткових операцій по 

обраному рахунку. Операції згруповані за датою їх проведення в АБС (від останніх до 

попередніх). 

За замовчуванням виписка по рахунку проглядається в контексті обраної компанії, 

назву якої зазначено в заголовку сторінки, і обраного рахунку на головній сторінці. 

Період виписки за замовчуванням - за поточний місяць. У разі, якщо платіжних  

операцій в поточному місяці не було, то відображаються операції за попередній місяць. 

Форма для фільтру розташована перед списком операцій. За замовчуванням –  

завжди згорнута. 

Рисунок 24 – Форма для фільтру (згорнута) 

 
При кліку на область фільтра з назвою абона іконку , форма з елементами фільтру 

розкривається або ховається. 

Форма для фільтра складається з: 

 області з назвою фільтра (1); 
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 форми для встановлення параметрів фільтрації списку операцій (далі - форма з 

елементами фільтра) (2); 

 області з кнопками Очистити (очистити параметри) і Застосувати (застосувати 

фільтр) (3). 

 

Рисунок 25 – Форма для фільтру (розвернута) 

 
Вибір всіх параметрів фільтрації здійснюється через групу кнопок. 

 
Для параметра Операції встановлено значення «Всі». Доступний наступний 

вибір значень: 

 Всі - всі операції; 

 Прибуткові - прибуткові операції; 

 Витратні - видаткові операції. 

 
Для параметра Валюта встановлена валюта рахунку, обраного в списку продуктів на 

Головній сторінці. В параметрі Валюта завжди відображаються три основних валюти 

(UAH, USD, EUR), але якщо немає жодного типу рахунку в зазначеній валюті, то кнопка 

даної валюти знаходиться в стані не активна. При виборі значення «Інша» в 

представлений нижче довідник валют предвстановлюється інша валюта/ валюти, 

відмінна від зазначених в параметрі Валюта, в якій є рахунки обраної на Головній 

сторінці компанії. У разі, якщо немає жодного типу рахунку в іншій валюті, то кнопка 

«Інша» і довідник інших валют знаходяться в стані не активні. При виборі значення 

«Все» - в списку транзакцій відображаються операції у всіх валютах для обраного типу 

рахунку. 

Для параметра Рахунок встановлено тип рахунку, обраний в списку рахунків на 

Головній сторінці. Доступний вибір тільки одного значення зі списку типів рахунків. В 

поле вибору завжди повинен бути обраний будь-якої тип рахунку. У список попередньо 
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встановлювати типи рахунків залежно від обраної валюти в параметрі Валюта. У разі, 

якщо немає основної або «Інший» валюти для обраного типу рахунку, то кнопка «Інша» 

або основна валюта знаходяться в стані не активні. При виборі в параметрі Валюта 

значення «Все» - в списку відобразяться всі існуючі типи рахунків компанії, обраної на 

Головній сторінці. 

Для параметра Фільтрація за встановлений період «Поточний місяць», під яким 

відображається календар з попередньо встановленими датами поточного місяця (з 

першого числа поточного місяця по поточний день). При виборі значення «Сегодня» в 

календар передвстановлюють поточна дата. При виборі значення «Вчора» в календар 

передвстановлюють вчорашня дата. При виборі значення «Період» в календар 

встановлювати дати попереднього значення, а так само існує можливість встановити 

інший період. Тривалість періоду вказується не більше 3-х місяців. 

Для параметра Сортування по встановлено значення «Дата». 

При виборі значення «Дата» список операцій буде: 

 згрупований і впорядкований за датою операції; 

 всередині групи відсортований за датою операції (календарна дата c урахуванням 

часу). 

При виборі значення «Сума» і значення «Все» в параметрі Валюта список операції буде: 

 відсортований по валютах: UAH, USD, EUR, RUB, Інші; 

 відсортований всередині групи за сумою операції (від більшої до меншої враховуючи 

знак). 

Якщо сума операції однакова для кількох елементів списку, тоді між цими 

елементами сортування відбувається за датою операції. 

При виборі значення «Сума» і значення будь-якої валюти в параметрі Валюта, крім 

значення «Все» (для значення «Інша» - валюта зі списку інших валют), список операцій 

буде: 

 впорядкований по вибраній валюті; 

 відсортований всередині групи за сумою операції (від більшої до меншої враховуючи 

знак). 

При виборі значення «Дата і Сума» і значення Все в параметрі Валюта список 

операцій буде: 

 відсортований за датою операції (по спадаючій), за типом валюти (UAH, USD, EUR, 

Other) і за сумою операції (від більшої до меншої враховуючи знак); 

 і в рамках сортування згрупований за датою операції (календарна дата без 

урахування часу) по спадаючій. 

Якщо сума транзакції однакова для кількох елементів списку, тоді між цими 

елементами сортування відбувається за датою операції. 

При виборі значення Дата і Сума і значення будь-якої валюти в параметрі Валюта, крім 

значення Всі (для значення Інша - валюта зі списку інших валют), список операцій буде: 
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 відсортований за датою операції (по спадаючій), за сумою операцій в обраній валюті 

(від більшої до меншої враховуючи знак); 

 і в рамках сортування згрупований за датою операції (календарна дата 

без урахування часу) по спадаючій. 

Фільтр має два стани: Звичайне і Розширене. За умовчанням встановлено 

стан Звичайне (режим тумблера «Розширений фільтр» вимкнений). 

Для відображення розширених налаштувань фільтра необхідно перевести 

режим тумблера «Розширений фільтр» в стан включений. 

У стані Розширене відображаються наступні поля для фільтрації: 

 Бенефіціар –назва компанії-кореспондента. Необхідно зазначити назву або 

частину назви шуканого бенефіціара; 

 Рахунок-беніфіціари - рахунок-кореспондента. Необхідно зазначити повний номер 

або його частина для шуканого рахунку бенефіціара; 

 Призначення платежу - назва призначення платежу. Необхідно зазначити 

ключову частину тексту призначення платежу. 

Рисунок 26 – Форма для фільтрів (стан Розширене) 

У разі, якщо платіжних операцій в поточному місяці не було, то відображаються 

операції за попередній місяць. 
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Рисунок 27 – Фільтр: операцій за попередній місяць 

 
На основі значень, зазначених в параметрах Валюта, Рахунок та Фільтрація за формується 
фільтр для аналітики, яка відображається праворуч від виписки. 

 

Рисунок 28 – Діалог налаштувань фільтра для виписки 
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Після заповнення необхідних полів, натисніть кнопку Застосувати. Виписка буде 

відфільтрована по введених параметрах, форма з елементами фільтра буде згорнута. 

 
Аналітика за обраними рахунками 

На сторінці Операції в віджеті відображається аналітика по рахунках: 

1. Віджет Обороти. 

Відображає надходження та витрачання по вибраному рахунку (рахунках) за 

обраний період. 

2. Віджет Поточний баланс. 

Відображає поточний баланс на обраному рахунку (рахунках). 

 
Рисунок 29 – Віджет Обороти. Віджет Поточний баланс 

 
Дані в віджеті залежать від налаштувань фільтра. 

При виборі в налаштуваннях фільтра періоду, відмінного від періоду за 

замовчуванням, віджет Обороти відображає дані і за період за замовчуванням (у 

верхній частині віджета), і за обраний Користувачем період (в нижній частині віджету). 

 

Рисунок 30 – Дані у віджетах при зміні періоду в фільтрі 

 
Експорт виписки в файл 

Для експорту виписки в файл натисніть кнопку Експорт. Відображається діалог 

налаштувань фільтра для експорту виписки. Дані за замовчуванням в полях повністю 

відповідають поточному стану налаштувань фільтра і відображаються тільки для 

перегляду. Користувач може вибрати тільки формат файлу для експорту виписки. 
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Рисунок 31 – Діалог налаштувань фільтра для експорту виписки в файл 

 

При виборі значення «Період» в параметрі фільтра Фільтрація за в діалозі в поле 

«Фільтрація за» відображається так само значення обраного періоду. 
 

 

Рисунок 32 – Діалог налаштувань фільтра для експорту виписки у файл (Фільтрація по) 

 

При зазначені параметрів фільтрації в стані фільтра Розширене (Бенефіціар, 

Рахунок, Призначення платежу) в діалозі в поле «Пошук по" відображаються значення, 

зазначені в параметрах. При не зазначенні даних параметрів фільтрації поле «Пошук  

по" не відображається. 
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Рисунок 33 – Діалог налаштувань фільтра для експорту виписки у файл (Пошук по) 

 

Після заповнення всіх полів натисніть кнопку Експорт, файл друкованої форми 

виписки буде завантажено на ПК користувача. 

 

Сторінка Документи 

Перегляд списку документів 

 
На сторінці Документи відображається список документів, створених в IB.LE. За 

замовчуванням в контексті обраної компанії, назву якої зазначено в заголовку  

сторінки. Період за замовчуванням – за поточний місяць. У разі, якщо документів в 

поточному місяці не було, то відображаються документи за попередній місяць. 

По кожному документу в списку, створеному в IB.LE, в списку надана 

інформація: 

- номер документа; 
- тип документа; 
- назва компанії одержувача; 
- призначення документа; 
- поточний статус документа; 
- сума і валюта документа. 

Використовуючи пагінацію, користувач може переглянути наступні і попередні 

елементи списку документів. 

Не розгортаючи фільтр, можливо переглянути короткий склад фільтра (Валюта, Тип 

платежу, Статус документів, Період, Сортування). 
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Рисунок 34 – Сторінка Документи 

 
Користувач може відфільтрувати список документів. Форма для фільтра 

розташовується перед списком операцій. За замовчуванням завжди згорнута. Якщо 

клікнути на область фільтра з назвою або на іконку   , форма з елементами фільтру 

розкривається або згортається знову. 

Вибір усіх параметрів фільтрації здійснюється через групу команд: 

Рисунок 35 – Форма налаштувань фільтра для списку документів 
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Для параметра Валюта за умовчанням встановлена валюта UAH. У параметрі Валюта 

завжди відображаються значення «Всі» і три основних валюти (UAH, USD, EUR), але якщо 
немає жодного типу рахунку в зазначеній валюті, то кнопка даної валюти знаходиться в 
стані не активна. При виборі значення «Інша» в довідник валют передвстановлюють інша 
валюта / валюти, в якій є рахунки у вибраній на Головній сторінці компанії. У разі, якщо 
немає жодного типу рахунку в іншій валюті, то кнопка «Інша» і довідник інших валют 
знаходяться в стані не активні. 

 
Для параметра Продукт за замовчуванням встановлено продукт «Поточний рахунок». 

Перелік доступних продуктів залежить від переліку рахунків обраної компанії та обраної 
валюти. При виборі продукта відбувається блокування вибору валют, яких немає по 
обраному продукту, а також блокування типів документів, котрі не змогли бути створені при 
поточному загальному переліку продуктів. 

 
- Якщо обирається продукт Deposit line: 

 
 в групі кнопок Document type блокуються кнопки Payment in UAH, Payment in FCY, 

відбувається автовиділення кнопки Other, підставляється тип документа Deposit 
Tranch; 

 в групі кнопок Currency відбувається перехід на доступну валюту, якщо попередня 
виділена є заблокованою у продукті. Якщо валюта доступна - змін не відбувається 

 
-  Якщо обирається продукт Social account / Corporate card відбувається перемикання: 

 
 Document type автопідстановка Payment in UAH, кнопки Payment in FCY, Other 

блокуються для вибору; 
 Currency автопідстановка UAH, інші валюти блокуються для вибору. 
 додатково тільки для Corporate card з'являється можливість обрати одну 

корпоративну карту. Пошук по IBAN / TIN / Name 
 

- Якщо вибирається продукт Saving account / Credit account / Other account: 
 

 в групі кнопок Document type кнопка Other блокуються для вибору (завжди); 
 в групі кнопок Currency відбувається перехід на доступну валюту, якщо попередня 

виділена є заблокованою у продукті. Якщо валюта доступна - змін не відбувається; 
 в групі кнопок Document type блокується кнопка Payment in FCY, якщо у обраного 

продукту немає в іноземній валюті; 
 в групі кнопок Document type блокується кнопка Payment in UAH, якщо у обраного 

продукту немає в національній валюті. 
 

Для параметра Тип документа встановлено значення «Платіж в UAH». Доступний 
наступний вибір значень: 

- Всі - всі документи всіх типів. 
- Платіж в UAH - всі документи в UAH, що мають тип Переклад, Внутрішній платіж, 

Зовнішній платіж. 
- Платіж в FCY - всі документи в FCY, що мають тип Переклад, Валютний платіж. 
- Інші - інші типи документів. Інший тип документа можна вибрати вручну. 
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Доступність типів документів залежить від обраного продукту і валюти рахунку в 
обраній компанії: 
 

- якщо в компанії тільки один валютний рахунок, то недоступна Заявка на конвертацію 
валюти; 

- якщо в компанії немає валютних рахунків, то не доступні Платіж в FCY, Заявка на 
конвертацію валюти, Заявка на покупку валюти і Заявка на продаж валюти. 

 
Для групуючого параметра Статус за замовчуванням встановлений статус Готовий. 

Статуси згруповані у відповідність з закладками в віджеті Документи на Головній сторінці. 
Групований статус Готовий містить документи в статусі Готовий. 
Групований статус Підписання містить документи в статусі Готовий, Потрібна підпис, На 

підтвердження. 
Групований статус В процесі містить документи в статусі В валютний контроль, 

Відправлений, Чекає відповіді банку, В обробці. 
Групований статус Зупинені містить документи в статусі Відкликаний, Відхилений (при 

візуванні), Відхилений (валютним контролем), Зупинений (банком). 
Групований статус Прийняті містить документи в статусі Прийнято (банком). 

При виборі групують статусу, статуси документів, включені в нього, автоматично 
підставляються, не редагуються. 

Редагувати склад статусів документів і вибирати будь-які поєднання можна, якщо 
обраний Групований параметр статусу Всі. 

 
Для параметра Фільтрація за встановлений період «Поточний місяць», під яким 

відображається календар з попередньо встановленими датами поточного місяця (з першого 
числа поточного місяця по поточний день). 

При виборі значення «Сьогодні» в календар передвстановлена поточна дата. 
При виборі значення «Вчора» в календар передвстановлена вчорашня дата. 
При виборі значення «Період» в календар предвстановлюють дати попереднього 

значення, а також існує можливість встановити інший період. 
На сторінці за замовчуванням відображаються документи за поточний місяць. У разі, 

якщо документів в поточному місяці не було, то відображаються документи за попередній 
місяць. 

 
Для параметра Сортування по встановлено значення «Сума». Значення «Сума» має на 
увазі під собою список документів, відсортованих за сумою документа по спадаючій 
(від більшої суми до меншої). 
При виборі значення «Дата» список документів буде: 

- згрупований і впорядкований за датою створення документа; 
- всередині групи відсортований за датою документа (календарна дата c урахуванням 

часу). 
При виборі значення «ЄДРПОУ» документів буде впорядкований по ЄДРПОУ одержувача 

по зростанню (від 1 до 9). 
 

У стані фільтра Розширений відображаються наступні поля для фільтрації: 
- Контрагент - назва компанії-одержувача. Необхідно ввести назву, частину назви або 

ЄДРПОУ одержувача. 
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- Призначення платежу - назва призначення платежу. Необхідно ввести ключову 
частину тексту призначення платежу. 

- Ознака «Мої документи» - показує тільки ті документи, які повинен обробити 
поточний користувач. 

 

Рисунок 36 – Форма налаштувань розширеного фільтра для списку документів 

 
Щоб скинути фільтр до стану фільтра за замовчуванням, натисніть кнопку Скинути. 
Після заповнення необхідних полів, натисніть кнопку Застосувати. Список документів буде 

відфільтрований за вказаними параметрами. 
 

Аналітика за поточними рахунками 
На сторінці Документи відображається аналітика за поточними рахунками обраної 

компанії. Користувач бачить поточний баланс та очікуваний баланс (з урахуванням 
майбутніх платежів). 
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Рисунок 37 – Аналітика за поточними рахунками 

 
Аналітика по документам 

На сторінці Документи відображається аналітика за відфільтрованими документами. 
Користувач бачить за обраною в фільтрі валюті / всім валютам, типу документів / всі 
документи, статусу, періоду загальну кількість документів та їх суму. 

Примітка. Якщо в фільтрі обрано «Всі валюти», то статистика буде відображена по 
всім поточним рахункам користувача у всіх валютах. 

 
Рисунок 38 – Аналітика за поточними рахунками 

 
Сторінка Аналітика по компаніям 
Фільтр по компаніям 

 
При переході на сторінку «Аналітика по компаніям» у фільтр за замовчуванням 

предстановлюється компанія, обрана на головній сторінці у віджеті «Компанії». 
Користувач має змогу обрати іншу компанію із списку прив’язаних до нього компаній або 

переглянути аналітику по всім компаніям. 
 

Рисунок 39 – Фільтр по компаніям 

 

Аналітика по фінансам компаній. 
У блоці Аналітика по фінансам компаній відображаються дані про залишки на 

поточних і депозитних рахунках сумарно по всіх компаніях в розрізі валют. Інформація 

представлена у вигляді таблиці і графіка. 

У таблиці Фінанси підприємств значення вказані на поточне число. У графіку 

Фінанси підприємств – значення за останні 12 місяців, в т.ч. за поточний. 
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Рисунок 40 – Блок Аналітика по фінансам компаній 

 
Для перегляду графіка в еквіваленті іншої валюти, необхідно її вибрати в списку, що 

випадає, який розташований над графіком. Користувачеві доступні валюти у 

відповідності зі списком рахунків обраної у фільтрі компанії/всіх компаній. 

 

Аналітика по оборотам компаній 

У блоці Аналітика по оборотами компаній відображається сума всіх прибуткових 

операцій на поточні рахунки і сума всіх видаткових операцій з поточних рахунків по 

компанії/компаніям в розрізі валют. Інформація надана у вигляді таблиці і графіка. 

У таблиці Обороти компаній значення вказані за поточний місяць. У графіку 

Обороти компаній - за останні 12 місяців в тому числі поточний. 

 

Рисунок 41 – Блок Аналітика по оборотам компаній 

 
Для перегляду графіка в еквіваленті іншої валюти, необхідно її вибрати в списку, що 

випадає, який розташований над графіком. Користувачеві доступні валюти у 

відповідності зі списком рахунків обраної у фільтрі компанії/всіх компаній. 

 
Аналітика по виручці компанії 

В блоці Аналітика по виручці компанії відображаються дані по всім прибутковим 
операціям на поточних рахунках у розрізі всіх валют в компанії/компаніях обраних у 
фільтрі. Інформація надана у вигляді таблиці та графіка. 

В таблиці Виручка за минулий день значення вказані за минулий день. У графіку 
Виручка – за попередні 10 днів. 
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Рисунок 42 – Блок Аналітика по виручці компанії 

 

Для перегляду графіка в еквіваленті іншої валюти, необхідної обрати у списку що 

випадає, який розташований над графіком. Користувачу доступні валюти у 

відповідності зі списком рахунків обраної в фільтрі компанії/всіх компаній. 

 
Аналітика по операціям з валютою у компанії 

В блоці Аналітика по операціям з валютою компанії відображаються дані по всім 

операціям з купівлі та продажу валюти по поточним рахункам в розрізі валют у компанії 

Користувача. Інформація надана у вигляді таблиці та графіка. 

В таблиці Операції з валютою значення вказані за поточний день. 

У графіку Операції з валютою – за останні 12 місяців. 
 

Рисунок 43 – Блок Аналітика по операціям з валютою компанії 

 
Для перегляду графіка в іншій валюті, необхідно її обрати у випадаючому списку, 

який розташований над графіком. Користувачу доступні валюти у відповідності зі 

списком валютних рахунків обраних у фільтрі компанії/всіх компаній. 

 
Аналітика по кредитним ресурсам компаній 

У блоці Аналітика по кредитним ресурсам компаній відображається ліміт і 

заборгованість по кредитах сумарно по всіх компаніях в розрізі валют. Інформація 

представлена у вигляді таблиці і графіка. 

У таблиці Кредитні ресурси компаній значення вказані на поточне число. У графіку 

Кредитні ресурси компаній – за останні 12 місяців, включаючи поточний. 
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Рисунок 44 – Блок Аналітика по кредитним ресурсам компаній 

 

Для перегляду графіка в іншій валюті, необхідно її обрати у списку що випадає, який 

розташований над графіком. Користувачу доступні валюти у відповідності зі списком 

рахунків обраної у фільтрі компанії/всіх компаній. 

 
Аналітика по витратам на заробітну плату 

В блоці Аналітика по витратам на заробітну плату відображається сума всіх 

видаткових операцій по виплаті заробітної плати по поточнім рахункам в національній 

валюті. Інформація надана у вигляді таблиці і графіка. 

В таблиці Витрати на заробітну плату значення вказані на поточний місяць. У 

графіку - за останні 12 місяців, включаючи поточний. 

 

Рисунок 45 – Блок Аналітика по витратам на заробітну плату 

 

Перегляд графіка доступний тільки в національній валюті. 

 
Аналітика по сплаченим податкам 

В блоці Аналітика по сплаченим податкам відображається сума всіх видаткових 

операціях по сплаті податків по поточним рахунках в національній валюті. Інформація 

надана у вигляді таблиці і графіка. 

В таблиці Сплачені податки значення вказані на поточний місяць. У графіку – за 

останні 12 місяців, включаючи поточний. 
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Рисунок 46 – Блок Аналітика по сплаченим податкам 

 
Перегляд графіка доступній тільки в національній валюті. 

 
Аналітика топ-10 компаній отримувачів 

В блоці Аналітика топ-10 компаній отримувачів відображається сума видаткових 

операцій по всім компаніям з поточних рахунків за обраною компанією/компаніями в 

розрізі валют. Інформація надана у вигляді таблиці і графіка за обраним контрагентом. 

В таблиці Компанії отримувача значення вказані на поточний місяць. У графіку – за 

останні 12 місяців, включаючи поточний за обраним контрагентом. 

 

Рисунок 47 – Блок Аналітика топ-10 отримувачів 

 
Для перегляду таблиці в іншій валюті, необхідно її обрати у списку що випадає. 

Користувачу доступні валюти у відповідності зі списком рахунків обраної в фільтрі 

компанії/всіх компаній. 

 
Аналітика топ-10 компаній платників 

В блоці Аналітика топ-10 компаній платників відображається сума всіх 

прибуткових операцій за обраною в фільтрі компанією/компаніями по поточним 

рахункам у розрізі кожного контрагента-платника та по кожній валюті. Інформація 

надана у вигляді таблиці і графіка за обраним контрагентом. 

В таблиці Компанії-платники значення зазначені на поточний місяць. У графіку – за 

останні 12 місяців, включаючи поточний за обраним контрагентом. 

 

Рисунок 48 – Блок Аналітика топ-10 платників 
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Для перегляду таблиці в іншій валюті, необхідно її обрати у списку що випадає. 

Користувачу доступні валюти у відповідності зі списком рахунків обраної у фільтрі 

компанії/всім компаніям. 

 
 

Сторінка корпоративні картки 
Перегляд списку корпоративних карток 

 
На сторінці Корпоративні картки відображається список корпоративних карток. За 

замовчуванням документи переглядаються в контексті обраної компанії, найменування якої 
зазначено в заголовку сторінки. 

 
По кожній карті у списку надана інформація: 
- ПІБ власника картки; 
- ІНН власника картки; 
- IBAN; 
- Поточний баланс та валюта картки. 

 
Використовуючи пагінацію, користувач може переглянути наступні та попередні елементи 

списку корпоративних карток. 
Можливо застосувати фільтр для пошуку необхідної корпоративної картки за наступними 
параметрами: 
- ПІБ – зазначити частину ім’я або ім’я повністю; 
- ІНН – зазначити частину або повністю; 
- IBAN – зазначити повний номер. 

 

Рисунок 49 – Список корпоративних карток 
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Перегляд деталей по корпоративним карткам 
Для перегляду деталей за обраною корпоративною карткою слід натиснути на 3 точки та 

натиснути на перегляд деталей. Відкриється діалог з інформацією: 
- Назва компанії; 
- Номер рахунку картки; 
- ІНН власника картки; 
- ПІБ власника картки; 
- Поточний баланс. 
Для того щоб завантажити деталі по корпоративній картці слід натиснути на кнопку 

«Завантажити PDF». 

 
Рисунок 50 – Деталі корпоративної картки 

 

Створення переказу на обрану картку 
Для поповнення обраної корпоративної картки, варто натиснути на 3 точки та натиснути 

переказ на картку. Відкриється діалог створення Переказ коштів з перезаповненою карткою 
для зарахування. 

 
Створення повернення невикористаних коштів з обраної карти 
Для повернення коштів з обраної корпоративної картки, варто натиснути на 3 точки та 

натиснути на повернення коштів Відкриється діалог створення Переказ коштів з 
перезаповненою карткою для списання коштів. 

 
Експорт виписки з обраної карти за період 

Для скачування виписки в файл pdf за однією обраною карткою, в списку, що випадає слід 
обрати «Експорт виписки по картці». Відкриється діалог з короткою інформацією за обраною 
карткою: 

- ІПН власника карти. 
- ПІБ власника карти. 
- Період, за який можливо виконати вивантаження: 

 попередній місяць (календарний); 
 перегляд поточного місяця; 
 період (обмеження для вибору діапазону - 3 місяці). 
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Рисунок 51 – Експорт виписки по картці 

 
Експорт виписки по всих картах за період 

Для скачування виписки в файл pdf по всіх картах слід обрати кнопку «Експорт». Відкриється 
діалог з короткою інформацією по застосованому фільтру: 

- Вивантаження по всіх картках. 
- Вивантаження по відфільтрованим картками (виводяться тільки ті дані, які заповнені в 

фільтрі): 
 ІПН власника карти; 
 ПІБ власника карти; 
 Номер рахунку. 

Примітка. Вивантаження по фільтру можна зробити тільки після застосування фільтра. В іншому 
випадку, кнопка експорту буде не доступна. 

 
Період, за який можливо виконати вивантаження: 

 Попередній місяць (календарний). 
 Перегляд поточного місяця. 
 Період (обмеження для вибору діапазону - 1 місяць). 

 

 
Рисунок 52 – Експорт виписки по всім карткам 

Створення документів 

• Можливість створення документа залежить від ролі користувача. 

• Операція створення документа доступна тільки на головній сторінці. 

 
Переказ коштів 

Операція Переказ коштів використовується для переказу коштів між рахунками своєї 

компанії всередині Банку. Операція доступна для наступних типів рахунків-джерел і 



Керівництво користувача щодо використання «Internet Banking for legal entities» 

40 

 

 

валют рахунку: 

• Поточний рахунок в гривнях. 

• Поточний рахунок в іноземній валюті. 

• Ощадний рахунок в гривнях. 

• Ощадний рахунок в іноземній валюті. 

• Корпоративні картки в гривні. 

Для створення документа зазначте рахунок-джерело і рахунок-одержувач в діалозі 

Переказ коштів. 
 

 
 

 
Рисунок 53 – Діалог Переказ коштів 

 
Заповніть поля в діалозі Переказ коштів: 
1) Корпоративна картка. 
Поле приховано, з'являється тільки  випадках, якщо тип обраного рахунку-відправника або 
рахунки-одержувача - Корпоративна карта. Здійснюється вибір зі списку доступних карт.  
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Знайти карту можливо по: 
 номеру рахунку; 
 ІПН власника карти; 
 ПІБ власника карти; 

 
2) Призначення платежу. 
Поле заповнюється автоматично значеннями, які залежать від типу обраного рахунку: 

- якщо тип обраного рахунку-відправника - Корпоративна карта, то підставляється текст 
тільки на УКР: "Повернення невикористаних коштів. «ПІБ власника карти», «ІПН 
власника картки»; 

- якщо тип обраного рахунку-одержувача - Корпоративна карта, то підставляється текст 
тільки на УКР: "Поповнення корп. Картки. «ПІБ власника карти», «ІПН власника 
картки»; 

- якщо тип обраного рахунку-відправника та рахунки-одержувача - НЕ Корпоративна 
картка, то підставляється текст тільки на УКР: «Переказ між власними рахунками. Без 
ПДВ.» 

 
Поле можна редагувати вручну. Всі дані заповнюються автоматичним текстом при 

перевиборі рахунку відправника або рахунки-одержувача. 
 

3)  Сума платежу у валюті рахунку. 
Обов'язкове поле. Мінімальне доступне значення 0,01 валюти рахунку. 

 
4) Дата валютування. 

Обов'язкове поле. За замовчуванням обрана поточна дата. 
Дата валютування доступна для зміни: не менше поточної дати і не більше 10 днів від 

поточної дати. 
 

Тільки для рахунку-джерела з типом поточний рахунок в національній валюті 
інформаційно відображається очікуваний баланс рахунку. 

Для підтвердження дії натисніть кнопку Створити. Якщо документ створено успішно, 
відображається діалог Деталі документа. 

 

 
Внутрішній платіж 

Операція Внутрішній платіж здійснюється тільки в гривнях і використовується 

для переказу коштів на рахунок іншої компанії-контрагента, що має рахунок в  

Банку. 

Операція доступна для наступних типів рахунків-джерел і валют рахунку: 

• Поточний рахунок в гривні. 

• Соціальний рахунок в гривні. 

Тільки для рахунку-джерела з типом поточний рахунок в національній валюті 
інформаційно відображається очікуваний баланс рахунку. 

Для створення документа вкажіть рахунок-джерело в діалозі Внутрішній платіж. 
Заповніть поля в діалозі Внутрішній платіж вручну або використовуючи підказки з 

подальшим автозаповненням полів. 
У блоці Одержувач: 
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1) ЄДРПОУ. Обов’язкове поле. Допускається введення тільки цифр. 
 
Допускається введення паспортних даних у разі платежу фізичній особі. Для цього 
потрібно натиснути на напис «У одержувача немає ЄДРПОУ». Допускається введення 
тільки цифр, латинських і українських букв (не більше 30 символів). 

2) Дані про одержувача. Обов'язкове поле. Зазначте повну назву юридичної особи 
отримувача. 
Для полів працюють підказки. Підказка формується на підставі раніше введених і 
успішно проведених в IB.LE документів при введенні 4 і більше символів. 
При пошуку за ЄДРПОУ або назву одержувача при виборі значення з підказки: 

- завжди заповнюються обидва поля ЄДРПОУ та назва одержувача; 
- поле IBAN заповнюється, якщо для зазначеного контрагента збережений тільки 

один рахунок; 
- поле Призначення платежу, якщо для зазначеного рахунку збережено 

тільки одне призначення платежу. 
 

Рисунок 54 – Діалог Внутрішній платіж, автозаповнення за назвою отримувача/ЄДРПОУ 

 
3) Номер рахунку отримувача. Заповнення тільки у форматі IBAN. 

Обов’язкове поле. Заповнення рівно 29 символів (цифри та латинські букви). 
Заповнення рахунку в старому форматі не можливе. 
Для поля працює підказка. Пошук відбувається тільки в тому випадку, якщо вже 

зазначені поля назва одержувача / ЄДРПОУ. Інакше заповнення здійснюється вручну. 
Примітка. Щоб підказка з’явилась, заповнення рахунку повинно здійснюватися з 

початку (код країни – код перевірки – код банку – номер рахунку), а не з середини номера 
рахунку. 

Також, за вибором підказки рахунку, поле Призначення платежу заповниться, якщо для 
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обраного рахунку збережено тільки одне призначення платежу. 
В блоці Платіж: 

4) Призначення платежу.  
Обов’язкове поле. Заповніть опис призначення платежу. 

 

Рисунок 55 – Діалог Внутрішній платіж, автозаповнення по IBAN та призначенню платежу 
 

5) Сума платежу в гривнях. 
Обов’язкове поле. Мінімальне допустиме значення 0,01 гривні. 

6) ПДВ. 
Оберіть один з варіантів – з ПДВ або без ПДВ. У випадку вибору, в поле Призначення 
платежу заповниться розраховане значення від суми платежу. 

7) Дата валютування. 
Обов’язкове поле. За замовчуванням обрана поточна дата. 
Дата валютування доступна для зміни: не менш поточної дати і не більше 10 днів від 
поточної дати. 
Для підтвердження дії натисніть кнопку Створити. Якщо документ створено успішно, 

відобразиться діалог Деталі документа. 

 
Зовнішній платіж 

Операція Зовнішній платіж використовується для переказу коштів в гривнях на 

рахунок іншої компанії-контрагента. 

Операція доступна для наступних типів рахунків-джерел і валют рахунку: 

• Поточний рахунок в гривнях. 

• Соціальний рахунок в гривнях. 
Для створення документа вкажіть рахунок-джерело в діалозі Зовнішній платіж. 
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Заповнення діалогу аналогічно заповненню Внутрішній платіж. 
Єдина відмінність: в зовнішньому платежі в поле IBAN код банку не заповнено 

автоматично, заповнення відбувається вручну. 

Для підтвердження дій натисніть кнопку Створити. Якщо документ створено успішно, 
відобразиться діалог Деталі документа. 

 
Валютний платіж 

Операція Валютний платіж використовується для переказу коштів з валютного 

рахунку на рахунок іншої компанії. 

Операція доступна для поточного рахунку в іноземній валюті. 

Для створення документа Валютний платіж вкажіть рахунок-джерело. 
 

Рисунок 56 – Діалог Валютний платіж. Частина 1 

 
У блоці Одержувач заповнюється: 

1) Назва одержувача. 

Обов'язкове поле. Зазначте повну назву юридичної особи одержувача. 

2) Номер рахунку одержувача. 
Обов'язкове поле. Допускається заповнення тільки цифр. 

3) Адреса одержувача. 

Допускається заповнення лише символів. 

4) Зазначте Банк одержувача. Для цього натисніть кнопку Знайти банк. 

Відображається діалог, в якому можна здійснити пошук необхідного банку 
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декількома способами: 

Пошук банку за кодом S.W.I.F.T.-BIC. 

Щоб виконати пошук введіть в поле S.W.I.F.T.-BIC повне значення коду в міжнародному 
форматі. 

 

Рисунок 57 – Пошук банку по коду S.W.I.F.T.-BIC 

 
Пошук банку за назвою банку. 

Щоб виконати пошук введіть в поле Банк назва банку на латинській мові (не 

менше 4 символів). 

 
Рисунок 58 – Пошук банку по його назві 

 
Після того, як буде отримано результат пошуку, оберіть відповідний банк зі 

списку. Натисніть Підтвердити. У діалозі Валютний платіж відобразяться дані 

обраного банку: S.W.I.F.T.-BIC, назва банку, адресу банку. 
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Рисунок 59 – Блок Банк одержувача в діалозі Валютний платіж 

 

Поля в блоці Банк одержувача доступні лише для читання. При необхідності 

скидання параметрів банку, натисніть кнопку Очистити. 

При необхідності вкажіть Банк-кореспондент. Дані про банк-кореспондент 

заповнюються аналогічно даними про банку-одержувача. 

 
Заповніть дані в блоці Платіж: 

1) Застосований тип комісії. Обов'язкове поле. Значення, доступні для вибору: OUR - 

оплата комісії за рахунок клієнта, BEN - оплата комісії за рахунок бенефіціара, SHA - 

оплата комісії за рахунок клієнта і бенефіціара. Якщо застосовується тип комісії 

передбачає вказівку рахунку списання комісії, то система автоматично підставить 

перший відповідний рахунок в відповідне поле Рахунок списання комісії. 

2) Рахунок списання комісії. Обов'язкове поле в разі, якщо рахунок списання комісії 

потрібно для застосовуваного типу комісії. 

3) Сума. Обов'язкове поле. Мінімальне доступне значення 0,01 гривні. 

4) Терміновість платежу. Обов'язкове поле. Значення, доступні для вибору: терміновий 

(власний), строковий, звичайний. 

5) Дата валютування. Обов'язкове поле. За замовчуванням обрана сьогоднішня дата. 

Дата валютування доступна для зміни: не менше поточної дати і не більше 10 днів 

від поточної дати. 

6) Призначення платежу. Обов'язкове поле. Введіть опис призначення платежу. 

7) Додаткова інформація. 

Для підтвердження дії натисніть кнопку Створити. Якщо документ створено успішно, 

відображається діалог Деталі документа. 

 
Імпорт платежів 
Для масового створення документів в національній або в іноземній валюті, перейдіть на 

Головну сторінку і в віджеті Документи натисніть кнопку Новий документ, розташовану 
над списком документів. Для створення декількох платежів одночасно оберіть кнопку 
Імпорт платежів в UAH або Імпорт платежів в FCY. 
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Рисунок 60 – Діалог Новий документ. Кнопки Імпорт платежів 

 
Відображається відповідний діалог для завантаження файлу. Користувач може 

завантажити файл у форматі csv або dbf. 

 

Рисунок 61 – Типи діалогів для імпорту платежів 
 

Після завантаження файлу автоматично з’являється таблиця попереднього 
перегляду текстового вмісту файлу. 

 

Рисунок 62 – Діалоги для імпорту платежів з попереднім переглядом завантаженого 
файлу 
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Для Платежів в національній валюті відображається 2 поля: назва контрагента- 

отримувача та призначення платежу. 

 
Для платежів в іноземній валюті 8 полів: назва контрагента-одержувача, 

призначення платежу, адреса контрагента-одержувача, назва банку-одержувача, адресу 

банку-одержувача, назва банку-кореспондента, адреса банку кореспондента, додаткова 

інформація по платежу. 

Кодування файлу визначається автоматично. Якщо кодування визначилася не вірно, 

то є можливість обрати інше кодування з заздалегідь визначеного списку: 

- Кирилиця (windows-1251). 

- Кирилиця (Dos-886). 

- UTF-8. 

Завжди відображається тільки 7 перших рядків з файлу. Щоб зберегти файл, натисніть 

кнопку Створити. 

Якщо записи в файлі коректні, то відображається діалог, в якому користувач може 

подивитися кількість документів, які будуть створені в додатку, і їх загальну суму в 

гривнях, перераховану в еквіваленті по курсу на поточну дату. 

Рисунок 63 – Діалог Перевірка файлу при завантаженні коректного файлу 

 
Для підтвердження операції масового створення документів, натисніть кнопку 

Створити. Документи будуть створені в статусі «Готовий», якщо заповнені всі 

обов'язкові поля, або в статусі «Чернетка», якщо заповнені не всі обов'язкові поля. 

Якщо записи в файлі є некоректними, то відображається діалог зі списком помилок. 

Поруч з назвою списку прописано кількість записів з помилками. Записи в списку 

згруповані за номером рядка, в якій допущена помилка. У кожного запису вказано назву 

поля і його значення. 

Примітка. Платежі, в яких рахунки отримувачів зазначені в старому форматі, не 

будуть завантажені. 
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Рисунок 64 – Діалог Перевірка файлу при завантаженні некоректного файлу 

Для успішного імпорту платежів користувачу необхідно виправити зазначені 

помилки у вихідному файлі та завантажити його повторно. 

 
Заявка на купівлю валюти 
Операція Купівля валюти використовується для відправки в Банк заявки на покупку 

валюти. Для створення документа вкажіть рахунок списання та рахунок надходження в 
діалозі Купівля валюти. Після вибору рахунку надходження в поле Сума відобразиться код 
валюти. 

 

Рисунок 65 – Діалог Покупка валюти 

 
Заповніть поля в діалозі Купівля валюти: 

1) Сума. 

Обов'язкове поле. Вкажіть необхідну суму у валюті. 

2) Додаткова інформація. 

Обов'язкове поле. Опишіть мету покупки валюти відповідно до вимог Банку. 

3) Прикріпити файл. 

Натисніть кнопку Додати файл і оберіть його місце розташування. Разом з 
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документом заявки він надійде в Банк на розгляд. 

Підтримувані формати файлів: pdf, doc, xls, docx, xlsx, rtf, jpg, jpeg, png, dbf, csv. 

Для підтвердження дії натисніть кнопку Створити. Якщо документ створено успішно, 
відображається діалог Деталі документа. 

 
Заявка на продаж валюти 

Операція Продаж валюти використовується для відправки заявки в банк на продаж 

валюти. Для створення документа вкажіть рахунок списання та рахунок 

надходження в діалозі Продаж валюти. При кожному виборі рахунку списання 

система підбирає і відображає варіанти для рахунків надходження. Після вибору 

рахунку списання в поле Сума відобразиться код валюти. 
 

Рисунок 66 – Діалог Продаж валюти 

 
Заповніть поля в діалозі Продаж валюти: 

1) Сума. 

Обов'язкове поле. Вкажіть необхідну суму у валюті. 

2) Додаткова інформація. 

Обов'язкове поле. Опишіть мету продажу валюти відповідно до вимог банку. 

3) Прикріпити файл. 

Натисніть кнопку Додати файл і оберіть його місце розташування. Разом з 

документом заявки він надійде в банк на розгляд. 

Підтримувані формати файлів: pdf, doc, xls, docx, xlsx, rtf, jpg, jpeg, png, dbf, csv. 
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Після заповнення натисніть кнопку Створити. Якщо документ створено успішно, 

відображається діалог Деталі документа. 

 
Заявка на конвертацію валюти 

Операція Конвертація валюти використовується для відправки заявки в банк на 
конвертацію валюти. Для створення документа вкажіть рахунок списання та рахунок 
надходження в діалозі Конвертація валюти. При кожному виборі рахунку списання 
система підбирає і відображає варіанти для рахунків надходження. Після вибору рахунку 
списання в поле Сума відобразиться код валюти. 

 

Рисунок 67 – Діалог Конвертація валюти 

 
Заповніть поля в діалозі Конвертація валюти: 

1) Сума. 

Обов'язкове поле. Вкажіть необхідну суму у валюті. 

2) Додаткова інформація. 

Обов'язкове поле. Опишіть мету конвертації валюти відповідно до вимог банку. 

3) Прикріпити файл. 

Натисніть кнопку Додати файл і оберіть його місце розташування. Разом з 

документом заявки він надійде в Банк на розгляд. 

Підтримувані формати файлів: pdf, doc, xls, docx, xlsx, rtf, jpg, jpeg, png, dbf, csv. 

Після заповнення натисніть кнопку Створити. Якщо документ створено 

успішно, відображається діалог Деталі документа. 
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Створення зарплатної відомості 

Операція Створення платіжної відомості використовується для створення 

відомості для нарахування зарплати. Операція доступна для рахунку-джерела типу 

Поточний рахунок в гривнях. 

Для створення зарплатної відомості заповніть інформацію про співробітників в 

діалоговому вікні Зарахування заробітної плати. Додати співробітника в список 

можна як вручну, так і за допомогою імпорту файлу. 
 

Рисунок 68 – Діалог Зарахування заробітної плати з порожнім списком співробітників 

 
Для додавання співробітника вручну, натисніть кнопку Додати співробітника. 

Відображається діалог для додавання або редагування інформації про співробітника 

для відомості. 

Рисунок 69 – Діалог Додати / Редагувати співробітника 

 
Заповніть поля в діалоговому вікні Додати / Редагувати співробітника: 

1) ПІБ. Введіть повне ім'я співробітника 

2) Номер платника податків. Поле обов’язкове в тому випадку, якщо поле IBAN не заповнено 
або поля Серія паспорта та Номер паспорта. 

3) Серія паспорта. Поле обов’язкове в тому випадку, якщо поле IBAN або Номер 

платника податків не заповнено. 

4) Номер паспорта Поле обов’язкове в тому випадку, якщо поле IBAN або Номер 

платника податків не заповнено. 
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5) IBAN. Поле обов'язково в тому випадку, якщо поля Серія паспорта і Номер паспорта 

не заповнені або Номер платника податків. 

6) Сума. Обов'язкове поле. Мінімальне доступне значення 0,01 гривні. 

7) Призначення платежу. Обов'язкове поле. Введіть опис призначення платежу. 
Після заповнення натисніть кнопку Зберегти. Запис про співробітника буде 

додана в таблицю. 

Для видалення або редагування запису, необхідно її виділити і по боковому 

меню вибрати дію Редагувати або Видалити. 

Для додавання декількох співробітників одночасно, натисніть кнопку Завантажити 

файл. Відображається діалог для завантаження файлу зі списком співробітників. 

Користувач може завантажити файл у форматі csv або dbf за шаблоном Банку. 
 

Рисунок 70 – Діалог Завантажити файл 

 
Після завантаження файлу, автоматично з’являється таблиця попереднього 

перегляду текстового вмісту файлу. Відображаються тільки текстові поля для 

перевірки кодування: ПІБ співробітника та призначення платежу. Кодування файлу 

визначається автоматично. Якщо кодування визначилось не вірно, то є можливість 

обрати інше кодування з заздалегідь визначеного списку: 
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- Кирилиця (Windows-1251); 

- Кирилиця (Dos-886); 

- UTF-8. 

Для перенесення даних, натисніть кнопку Зберегти. Записи про співробітників 

будуть додані в таблицю. 

Якщо в файлі є некоректні записи, то в таблиці вони відобразяться з спеціально 
позначкою Помилка. При спробі збереження такого списку буде відображено повідомлення 
про помилку. Для збереження списку співробітників необхідно власноруч відредагувати 
записи з позначкою Помилка на коректні записи. 

Строки в яких було завантажено старий формат рахунку, також будуть відображатись під 
спеціальною позначкою Помилка. Для збереження документа такі строки необхідно виправити. 

 

Рисунок 71 – Діалог Зарахування заробітної плати з заповненим списком співробітників 

 

Після заповнення натисніть кнопку Створити. При відсутності помилок при 

створенні документа, відображається діалог Деталі документа. 

 
Депозитний транш 

Операція Депозитний транш використовується для відправки заявки в банк на 

розміщення депозитного траншу. Для створення документа вкажіть рахунок списання 

та рахунок надходження в діалозі Депозитний транш. При кожному виборі рахунка 

списання система підбирає і відображає варіанти для рахунків надходження. Після 

вибору рахунка списання в поле Сума відобразиться код валюти і можливі умови 

відкриття депозитного траншу (термін і процентна ставка) на поточний день. 
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Рисунок 72 – Діалог Депозитний транш 

 
Заповніть поля в діалозі Депозитний транш: 

1) Умова відкриття депозитного траншу. 

Оберіть відповідні умови для розміщення депозитного траншу (термін і процентна 

ставка). 

2) Сума. 

Обов'язкове поле. Вкажіть необхідну суму в обраній валюті. Сума не повинна 

перевищувати доступний баланс на обраному поточному рахунку і бути більше 

допустимого мінімуму для розміщення депозитного траншу. 

Після заповнення натисніть кнопку Створити. Якщо документ заповнений коректно, 

то відображається діалог Гарантія та запевнення підтвердження згоди з умовами 

розміщення депозитного траншу. 

 
Рисунок 73 – Діалог Гарантії та запевнення 

 
За посиланням Детальніше відбувається перехід на сайт Банку для ознайомлення з 

умовами та тарифами. 

Після ознайомлення з умовами і тарифами натисніть на кнопку Погоджуюся. Якщо 

документ створено успішно, відображається діалог Деталі документа. 
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Управління документами 

Перегляд деталей документу 

 
Для перегляду детальної інформації по документу, потрібно виділити елемент в 

списку документів і вибрати в списку, що випадає дію Перегляд деталей. Також діалог 

з деталями документа відображається як другий крок при створенні нового документа. 

Діалог Деталі документа містить: 

 дії, доступні над документом (залежать від ролі користувача і статусу 

документа); 

 загальна інформація про документ (номер, дата створення документа, сума, 

назва одержувача або відправника, опис платежу або заявки); 

 інформація про поточний статус документа та коментар банку, якщо 

документ в статусі «Відхилено» або «Зупинено»; 

 інформацією про підписи, необхідних і отриманих на документі, за схемою ЕЦП; 

 додаткова інформація про документ (банк відправник, банк одержувач,номери 

рахунків); 

 інформацію про прикріплених файлах (для валютних заявок) з можливістю 

скачати файл; 

 інформацію про співробітників (для відомості заробітної плати) та файл. 
 

 
Рисунок 74 – Діалог Деталі документів для різних типів документів 

 
Редагування документа 

Можливість редагування документа залежить від статусу документа і від 

ролі користувача. 

Для редагування документа необхідно перейти в віджет Документи або на сторінку 

Всі документи, виділити елемент в списку документів. Вибрати в бічному меню або в діалозі 
деталей по документу дію Редагувати. Відображається діалог редагування документа. Дії в 
діалозі аналогічні створенню документа. Внесіть зміни та натисніть Створити. 
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Збереження документа як Чернетка 

Можливість збереження документа як Чернетка залежить від статусу документа і 

від ролі користувача. Збереження як Чернетка можливо для всіх типів документів, крім 

Депозитного траншу. 

Зберегти документ, як Чернетка можна при створенні або при редагуванні 

документа. Для виконання операції користувачеві не обов'язково заповнювати всі поля 

введення в діалозі. При роботі з документом натисніть кнопку Зберегти як чернетку. 

При відсутності помилок в правому нижньому кутку з'явиться повідомлення про 

успішну зміну статусу документа. 

 
Видалення документа 

Можливість видалення документа від статусу документа і від ролі користувача. 

Для видалення документа необхідно перейти в віджет Документи або на сторінку Всі 

документи, виділити елемент в списку документів. Вибрати в бічному меню або в 

діалозі деталей по документу дію Видалити. Відображається інформаційний діалог. 
 

Рисунок 75 – Діалог Видалити документ 

 
Натисніть Видалити. При відсутності помилок в правому нижньому кутку з'явиться 

повідомлення про успішне видалення документа. 

 
Підписання документа ЕЦП 

Можливість підписання документів визначається роллю користувача і доступно 

тільки для ролей 1.2, 1.3, 1.4. Для інших ролей дана дія недоступно і не відображається  

в інтерфейсі програми. 

Для підписання документа необхідно перейти в віджет Документи або на сторінку 

Всі документи, виділити елемент в списку документів. Обрати в бічному меню або в 

діалозі деталей по документу дію Підписати. Якщо дія підписання  проводиться 

вперше в поточній сесії, то користувачеві необхідно ввести пароль ЕЦП вполе. 
 

Рисунок 76 – Діалог Ввести пароль ЕЦП 

 

Вкажіть пароль і натисніть Підписати. При відсутності помилок в правому 

нижньому кутку з'явиться повідомлення про успішне підписання документа. 
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Якщо дія підписання проводиться повторно в поточній сесії, то користувачеві 

необхідно лише підтвердити дію підписання (повторне введення пароля ЕЦП не 

потрібне). 
 

Рисунок 77 – Діалог Підписати документ 

 
Натисніть Підписати. При відсутності помилок в правому нижньому кутку з'явиться 

повідомлення про успішне підписання документа. 

 
Масове підписання документів ЕЦП 

Можливість підписання документів визначається роллю користувача і доступно 

тільки для ролей 1.2, 1.3, 1.4. Для інших ролей дана дія недоступна і не відображається в 

інтерфейсі програми. 

Для масового підписання документів необхідно перейти в віджет Документи і 

натиснути кнопку Підписати всі. Відображається список документів, які потребують 

підпису поточного користувача. Всі документи автоматично виділені. Над списком 

відображається кількість обраних документів і їх сума в гривнях, перерахована в 

еквіваленті по курсу валют. Для кожного елемента списку відображається назва 

компанії, сума і валюта платежу і його призначення. 

Рисунок 78 – Діалог Підписати все 
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При натисканні кнопки Підписати, виконуються дії, аналогічні підписання одного 

документа ЕЦП. 

 
Відхилення документа після підписання ЕЦП 

Можливість відхилення документа після підписання залежить від статусу документа 

і від ролі користувача. 

Користувач може відхилити вже підписаний документ протягом встановленого часу 

Банком часу (10 хвилин). Для цієї дії необхідно перейти в віджет Документи або на 

сторінку Всі документи, виділити елемент в списку документів. Вибрати в бічному 

меню або в діалозі деталей по документу дію Відхилити. Відображається 

інформаційний діалог. 
 

Рисунок 79 – Діалог Відхилити документ 

 
Натисніть Відхилити. При відсутності помилок в правому нижньому кутку з'явиться 

повідомлення про успішне відхиленні документа. 

 
Візування документа 

Можливість візування документів визначається роллю користувача і доступно 

тільки для ролі 1.5. Для інших ролей дана дія недоступно і не відображається в 

інтерфейсі програми. 

Для візування документа необхідно перейти в віджет Документи або на сторінку Всі 

документи, виділити елемент в списку документів. Вибрати в бічному меню або в 

діалозі деталей по документу дію Завізувати. Відображається інформаційний діалог. 
 

Рисунок 80 – Діалог Підтвердити візування 

 
Натисніть Завізувати. При відсутності помилок в правому нижньому кутку  

з'явиться повідомлення про успішне візуванні документа. 

Залежно від налаштувань візування на компанію, документ може завізувати 

автоматично або чекати ручного підтвердження. 

 
Масове візування документів 

Можливість візування документів визначається роллю користувача і доступна тільки 
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для ролі 1.5. Для інших ролей дана дія недоступна і не відображається в інтерфейсі 

програми. 

Для масового візування документів необхідно перейти в віджет Документи і 

натиснути кнопку Завізувати все. Відображається список документів на візування. Всі 

документи автоматично виділені. Над списком відображається кількість обраних 

документів і їх сума в гривнях, перерахована в еквіваленті по курсу валют. Для кожного 

елемента списку відображається назва компанії, сума і валюта платежу і його 

призначення. 
 

Рисунок 81 – Діалог Завізувати все 

 
 

При натисканні кнопки Завізувати, виконується візування документів, обраних в 

списку. При відсутності помилок в правому нижньому кутку з'явиться повідомлення 

про успішне візуванні документа. 

 
Відхилення документа на етапі візування 

Можливість відхилення документів на етапі візування визначається роллю 

користувача і доступна тільки для ролі 1.5. Для інших ролей дана дія недоступна і не 

відображається в інтерфейсі програми. 

Користувач може відхилити документ на етапі візування. Залежно від налаштувань 

візування на компанію, документ може бути завізувано автоматично або очікувати 

ручного підтвердження чи відхилення. Для виконання дії необхідно перейти в віджет 

Документи або на сторінку Всі документи, виділити елемент в списку документів. 

Вибрати в бічному меню або в діалозі деталей по документу дію Відхилити. 

Відображається інформаційний діалог. 
 

Рисунок 82 – Діалог Відхилити документ 

 
Натисніть Відхилити. При відсутності помилок в правому нижньому кутку з'явиться 
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повідомлення про успішне відхилення документа. 

 
Перегляд причини відхилення банком валютної заявки 

Для перегляду причини відхилення Банком валютної заявки, необхідно відкрити 

діалог Деталі документа для потрібного документа і перейти в розділ Додаткова 

інформація. Якщо заявка була відхилена банком, то в блоці Документ буде вказано 

Коментар банку. 

Рисунок 83 – Коментар банку до відхиленої валютної заявки 

 

Завантаження друкованої форми виписки 

Для скачування документа необхідно перейти в віджет Документи або на сторінку 

Всі документи, виділити в списку документ в статусі Прийнятий. Вибрати в бічному 

меню або в діалозі деталей по документу дію Завантажити PDF, по одному файл 

друкованої форми документа завантажується на ПК користувача. 

 
Повтор документа 

Для повтору документа необхідно перейти в віджет Документи або на сторінку Всі 

документи, виділити в списку документ зі статусом Прийнятий. Вибрати в бічному 

меню або в діалозі деталей по документу дію Повторити. Відображається діалог 

повтору документа. Поля в діалозі попередньо заповнені. Дії в діалозі аналогічні 

створенню документа. При натисканні кнопки Створити, буде створено новий 

документ з параметрами поточного документа. 

 
Шаблони документів 

Можливість виконання дій з шаблонами документа залежить від ролі користувача в 

компанії. Створення шаблону можливо для всіх типів документів, крім Депозитного 

траншу. 

 
Створення шаблону платежів і заявок 

Для створення шаблону заявки або платежу необхідно перейти в віджет Документи 

або на сторінку Всі документи, виділити в списку документ в статусі Прийнятий. 

Вибрати в бічному меню або в діалозі деталей по документу дію Створити шаблон. 

Відображається діалог для створення шаблону. 
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Рисунок 84 – Діалог Створити шаблон 

 
В інформаційному блоці діалогу відображається: 

• Назва та номер документа. 

• Дата створення документа. 

• Назва одержувача або відправника (в залежності від типу документа). 

• Код та назва банку одержувача (тільки для документів типу: внутрішній платіж, 

Зовнішній платіж, Іноземний платіж). 

Для створення шаблону необхідно заповнити поля: 

1) Назва шаблону. 

2) Сума. За замовчуванням в полі записана сума документа, на прикладі якого 

створюється шаблон. 

3) Призначення платежу Тільки для документів типу: Внутрішній переказ, Зовнішній 

переклад, Іноземний переклад, Купівля, продаж і Конвертація. 

Після заповнення натисніть кнопку Створити. Шаблон документа з'явиться в 

списку шаблонів. 

Створення шаблонів на основі документів зі старим номером рахунку отримувача 

заборонено. При спробі створити шаблон на основі таких документів, відобразиться 

відповідне повідомлення. 

 
Створення шаблону зарплатної відомості 

Для створення шаблону документа необхідно перейти в віджет Документи або на 

сторінку Всі документи, виділити в списку документ Зарплатна відомість в статусі 

Прийнятий. Вибрати в бічному меню або в діалозі деталей по документу дію Створити 

шаблон. Відображається діалог для створення шаблону зарплатної відомості. 
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Рисунок 85 – Діалог Створити шаблон для зарплатної відомості 

 

В інформаційному блоці діалогу відображається: 

• Назва та номер документа. 

• Дата створення документа. 

• Назва відправника. 

Для створення шаблону потрібно заповнити поле Назва шаблону. При необхідності 

можна змінити список співробітників: додати нового співробітника до списку або 

редагувати дані співробітника в списку. Процес виконання дій описаний в розділі 

Створення зарплатної відомості. 

Після заповнення натисніть кнопку Створити. Шаблон документа з'явиться в списку 

шаблонів. 

 
Редагування шаблону документа 

Для редагування шаблону документа необхідно перейти на Головну сторінку і в 

віджеті Документи натиснути кнопку Шаблони, розташовану над списком документів. 

Відображається діалог зі списком шаблонів. Вибрати в бічному меню або в діалозі 

деталей по документу дію Редагувати. Відображається діалог редагування шаблону.  

Дії в діалозі аналогічні діям при створенні шаблонів. 

Внесіть зміни та натисніть Редагувати. При відсутності помилок в правому 

нижньому кутку з'явиться повідомлення про успішну зміну шаблону документа. 

 
Створення документа з шаблону 

Для повтору документа з шаблона необхідно перейти на головну сторінку і в віджеті 

Документи натиснути кнопку Шаблони, розташовану над списком документів. 

Відображається діалог зі списком шаблонів. У списку потрібно натиснути на кнопку 

Повторити, розташовану навпроти потрібного елемента списку. Відображається діалог 

для повтору документа з шаблона. 

Створення документів на основі шаблонів, які містять старий номер рахунку 

отримувача заборонено. При спробі створити шаблон на основі таких документів, 
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відобразиться відповідне повідомлення. 
 

Рисунок 86 – Діалог Повтор з шаблону 

 
В інформаційному блоці діалогу відображається: 

• Назва шаблону. 

• Назва одержувача або відправника (в залежності від типу документа). 

• Код та назва банку одержувача. 

Тільки для документів типу: внутрішній платіж, Зовнішній платіж, Іноземний платіж. 

 
Для повтору шаблону необхідно заповнити поля: 

1) Сума. Обов'язкове поле. За умовчанням встановлена сума шаблону. 

2) Дата валютування. Обов'язкове поле. За замовчуванням обрана поточна дата. 

3) ПДВ. Виберіть один з варіантів - з ПДВ або без. Виберіть один з варіантів - з ПДВ або 

без ПДВ. У разі вибору, в поле Призначення платежу попередньо заповниться 

розраховане значення від суми платежу. 

4) Призначення платежу/Додаткова інформація. 

Тільки для документів типу: Внутрішній переказ, Зовнішній переклад, Іноземний 

переклад, Купівля, продаж і Конвертація. 

Після заповнення натисніть кнопку Створити. Документ буде створено на підставі 

даних шаблону і відобразиться в списку документів. 

 
Створення зарплатної відомості з шаблону 

Для повтору зарплатної відомості з шаблону необхідно перейти на головну сторінку і в 

віджеті Документи натиснути кнопку Шаблони, розташовану над списком документів. 

Відображається діалог зі списком шаблонів. Вибрати документ Зарплатна відомість і 

натиснути на кнопку Повторити, розташовану навпроти потрібного елемента списку. 

Відображається діалог для повтору зарплатної відомості з шаблону. 
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Рисунок 87 – Діалог Повтор з шаблону для зарплатної відомості 

 
В інформаційному блоці діалогу відображається: 

• Назва шаблону. 

• Назва одержувача. 

При необхідності можна змінити список співробітників: додати нового співробітника 

до списку або редагувати дані співробітника в списку. Процес виконання дій описаний  

в розділі Створення зарплатної відомості. 

Після заповнення натисніть кнопку Створити. Документ буде створено на підставі даних 
шаблону і відобразиться в списку документів. 

 

Видалення шаблону 

Для видалення шаблону документа необхідно перейти на Головну сторінку і в 

віджеті Документи натиснути кнопку Шаблони, розташовану над списком документів. 

Відображається діалог зі списком шаблонів. Вибрати в бічному меню дію Видалити 

шаблон. Відображається інформаційний діалог. 
 

Рисунок 88 – Діалог Видалити шаблон 

 
Натисніть кнопку Видалити шаблон. При відсутності помилок в правому нижньому 

кутку з'явиться повідомлення про успішне видалення шаблону. 

 
Завершення роботи в додатки IB.LE 

Для виходу з авторизованої зони додатку IB.LE необхідно вибрати дію Вийти у 

верхній частині додатка Інтернет-Банк. 


