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· Käyttäjän on helppoa valita WPankki ohjelman listalta pankkitehtävät jotka

halutaan suorittaa.

· Ohjelma lähettää talousjärjestelmien luomat aineistot pankkiin, ja noutaa

samalla yhtey-dellä pankista

aikaisempien tapahtumien raportit

ja palautteet.

· Pankkiyhteys voidaan tarvittaessa

suo-rittaa automaattisesti useita

kertoja päivässä. Vaikka kerran

tunnissa, jos on tarpeena pitää

jatkuvasti yllä mahdolli-simman

ajantasaista aineistoa.

· Yksinkertaisen skriptauksen eli

ohjaus-kielen avulla jopa kymmeniä

eri pankki-tehtäviä voidaan laittaa

tapahtumaan automaattisesti. Eri

WPankki-ohjelman asennus ja

käyttöönotto on nopeaa.

·

·

Asennus on helppoa!

Käyttöönottoon ja asennukseen ei tarvita PC-ammattilaista. Asennusohjelma

asentaa perushakemistot, pankin osoitteet ja liikennöinnin valmiiksi.

Käyttäjän tehtäväksi jää naputella sisään pankin sopimuksella mainitut omat

käyttäjätunnuksensa. Sen jälkeen pankkiohjelmalla Web Service varmenteen
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Ohjelman ominaisuuksia

Pankista noudettavia aineistoja

Tiliote, perinteinen TITO (TITO)

Tiliote, XX.. camt.053.001.02 (NDCAMT53L)

Konsernitiliote, XX. camt.053.001.02 (KT)

Tapahtumaote, perinteinen (TATO)

Tapahtumaotekysely, XX. camt.052.001.02 (TP1 SS)

Account statement SWIFT XX. MT940 (BRSWIFT)

Account statement SWIFT MT940 (html) (HTMBR)

Account statement SWIFT XX. MT940 (SW940)

Cash Transfer (CTSWIFT)

Kuluttaja E-lasku, vastaanottoilmoitus XX.  (FIB2VASL)

Reaaliaikasaldo (SALDO)

Returnable invoices (PALLASKUT)

Saapuvat viitemaksut, perinteinen KTL (KTL)

Saap. viitemaksut camt.054.001.02 (NDCAMT54L)

Saldokysely, XX.  camt.052.001.02 (SS)

Saldotodistus, HTML (FIEBALSTL)

SEPA maksujen palaute XX.  (NDCORPAYL)

Finvoice laskujen nouto XX. (HAELASKUT)

Finvoice palaute hylätyistä XX. (HYLLASKUT)

Vakuuserittelyt (HTMVAKUEL)

Vastuuerittelyt (HTMVASTEL)

XML

Pankkiin lähetettäviä aineistoja

Finvoice laskujen lähetys XX.  (LAHLASKUT)

SEPA.maksut, pain.001.001.02/03 XX.  (NDCORPAYS)

SEPA maksun peruuttaminen XX.  (NDCORCANS)

Kuluttaja E-lasku, laskuttajailmoitus XX. (FIB2CLASS)

Kuluttaja E-lasku, vastaanottoehdotus XX.
(FIB2CMAKS)

Maksupäätetapahtumat, lähetys (MPP)

Palkat ja eläkkeet (TS)

Factoring laskujen lähetys (FACTORING)

Valuuttamaksut (LUM2)

Varokantojen nouto (VARO)

Yllä olevin listan lisäksi pankeilla on useita, harvemmin käytettyjä pankkikohtaisia
lähetettäviä ja noudettavia aineistoja.

WPAnkki, helpot pankkiyhteydet

WPankki toimii kaikissa Windows- ympäristöissä Win-XP -> Windows 7, 8, 10 sekä  32 että 64 bit·

·

·

·

·

·

Yrityksissä on yleensä tarve saada pankkiohjelma toimimaan yhdessä yrityksen talousjärjestelmien
myyntireskontra ja ostoreskontra, palkanlaskenta jne. toimintojen kanssa.

Verrattuna esim. Web-salaimella käytettäviin , saadaan WPankin avulla poistettua
useita pankkiyhteyden päivittäisia rutiineja:

--selainpankkiyhteyden klikkaamienen auki,

--käyttäjätunnuksen ja kertakäyttöisen pankkiavaimen naputtelu,

--käsin valitsemalla tehtävä lähetettävien ja noudettavien aineistojen valinta ja lähetys pankkiin.

--lähetetyn aineiston merkitseminen lähetetyksi talousohjelman puolelle

Yllä olevat rutiinit poistuvat. Päivittäinen pankkiasiointi hoituu “nappia painamalla”. Toistuvia
pankkitoimintoja ei tarvitse muistutella, eivätkä jokapäiväisten vakiotehtävien tekeminen unohdu.

WPankki-ohjelma soveltuu käytettäväksi kaiken kokoisissa yrityksissä, myös isännöintitoimistoissa ja
tilitoimistoissa. Ohjelmaa voidaan käyttää myös yrityksen lähiverkossa, jolloin useat eri ihmiset pääsevät
lähettämään aineistojaan, sekä katselemaan noudettuja tiliotteita ja muita raportteja.

Erikseen saatavana myös moniyritysversio, jolloin samaan pankkiohjelmaan voidaan syöttää useiden eri
yritysten tiedot, eri Web Service varmenteet.

verkkopankkiohjelmiin

Soveltuu kaikenkokoisille yrityksille


