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Firma Tytan Sp. z o.o. oferuje Państwu nowoczesny Moduł e-Bank usprawniający współpracę z
bankami

TYTAN SQL moduł e-Bank 

Cel i funkcjonalność modułu:

Moduł  e-Bank pozwala  na  automatyczne  rozpoznawanie  i  szybkie  rejestrowanie  wpłat  klientów
w modułach rozliczeniowych systemu  TYTAN SQL z poziomu plików bankowych. Elektroniczna wymiana
danych  funkcjonuje  pomiędzy  systemem  TYTAN  SQL a  bankiem   prowadzącym  usługę  ’’płatności
masowych czyli indywidualnych kont bankowych’’. Kilkaset wpłat księgujemy w 2-3 minut.

Opis działania:

• Moduł fakturujący systemu  TYTAN SQL, podczas drukowania faktur, not odsetkowych, upomnień
lub formularzy przelewu, drukuje indywidualne konto bankowe wygenerowane automatycznie – inne
dla każdego kontrahenta.

• Każdy kontrahent firmy reguluje swoje zobowiązania podając na przelewach indywidualne konto
bankowe podane na rachunku.

• Bank automatycznie (w momencie wpływu pieniędzy) zakłada dla każdego kontrahenta subkonto
w ramach rachunku rozliczeniowego firmy.

• Bank codziennie dostarcza firmie plik z listą kompletnych wpłat.
• Moduł  e-Bank  firmy  Tytan  wczytuje  plik  wpłat  do  bazy  danych,  następnie  dokonywana  jest

błyskawiczna analiza i weryfikacja przesłanych z banku danych.
• Z modułu e-Bank dokonywany jest automatyczny zapis wpłat do kartotek modułów fakturujących

w TYTAN SQL – WODA, CIEPŁO, FAKTURY oraz odpowiednia rejestracja w module FK/RV

Etapy uruchomienia modułu e-Bank

• Podpisanie  stosownych  umów  z  bankiem  i  określenie  numerów  rachunków  bankowych
przydzielonych dla wpłat klientów.

• Zakup modułu  e-Bank dla TYTAN SQL z wzorcem do rozpoznawania pliku przekazywanego przez
konkretny bank. 

• Już współracujemy z bankami:
PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Santander Bank Polska SA, Citi Handlowy (Bank Handlowy SA),
ING Bank Śląski SA, Plus Bank SA, SGB SA, BNP Paribas SA, BPH SA, BOŚ SA, Millennium SA i inne.
Deklarujemy współpracę z każdym bankiem.

Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania bardziej
szczegółowych informacji
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