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Úvod

Připravili jsme pro Vás nový factoringový systém, který přináší následující výhody:

Výhody on-line pohledávkové platformy pro klienty

On-line factoring
Veškeré informace o factoringu 
na jednom místě on-line 24/7.

Efektivnější řízení cashflow 
Klient má neustálý přehled o tom, kolik má 
volných prostředků, kolik už bylo 
profinancováno, jaká je výše limitů a jejich 
utilizace, a o mnohém dalším...

Reporting
Klient si může kdykoliv vygenerovat 
přednastavené nebo vlastní reporty, které 
mu poskytují přehled o všech transakcích, 
časové struktuře pohledávek, platební 
morálce jednotlivých odběratelů atd.

Flexibilní dashboard
Klient si může přizpůsobit, jaké widgety 

chce na hlavní stránce zobrazovat
a kde mají být umístěny.

Mobilita
Klient může factoring ovládat

ze svého PC v práci nebo doma, 
ze svého tabletu i telefonu.

Potvrzení v IB 
Klientovi bude automaticky ukládán 

do jeho IB report o postoupených
a bankou akceptovaných 

pohledávkách za příslušný den.

POHLEDÁVKOVÁ PLATFORMA
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Přihlaste se do svého internetového bankovnictví.

Zadejte své klientské číslo, vložte autorizační kód, nebo potvrďte přihlášení v RB klíči a následně zadejte svůj I-PIN.
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V pravé části obrazovky klikněte v menu Rychlé akce na položku Factoring. 

Následně budete přesměrování na souhrnnou obrazovku on-line pohledávkové platformy, odkud máte on-line přístup ke všem  

informacím o Vašem factoringu.
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Vaše pohledávky – budete postupovat následovně: 

1.  Připravte si soubor s pohledávkami, a to vždy dle typu smlouvy (produktu) a měny.  

Soubor je potřeba mít připravený v bankou požadované struktuře. V případě potřeby můžete použít bankou připravený převodník  

v excelu.

2.  V horní liště vyberte typ smlouvy a měnu, ve které chcete postupovat (např. REGRES rezident otevřený a CZK). Poté klikněte  

v levém menu na položku Nahrání faktur a dále na text Pro výběr souboru klikněte zde NEBO Soubory přetáhněte sem.

3. V okně vyberte předpřipravený soubor ze svého úložiště.  
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4. Klikněte na tlačítko Odeslat. Soubor s fakturami se tímto dostane do banky ke zpracování. 

 V případě, že si s bankou předem dohodnete, že chcete financovat všechny dostupné prostředky, proces pro Vás tímto krokem  

 končí. Banka se následně o všechno ostatní postará sama.

 V případě, že si chcete o prostředky samostatně žádat (řídit si kdy a o kolik si požádáte), je potřeba učinit ještě následující kroky:

V části Žádost o úplatu vidíte aktuální hodnotu dostupných prostředků, o kterou můžete požádat. Poté stačí kliknout na Žádost o úplatu. 
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Pokud si přejete profinancovat pouze část dostupných prostředků, případně konkrétní faktury, klikněte v části K čerpání  

na možnost Nevyřízené faktury. Vyberte faktury, které chcete profinancovat, a klikněte na Hotovo.

Na základě těchto žádosti Vám banka pošle požadované prostředky.
ŽÁDOST O FINANČNÍ PROSTŘEDKY (ÚPLATU)

!

Po kliknutí na Nevyřízené faktury, klikne na Přidat platební údaje 
a otevře se mu další okno. V tomto okně může zvolit konkrétní faktury, 

které chce profinancovat, a klikne na Hotovo. 
V dostupných prostředcích pak vidí celkovou hodnotu vybraných faktur. 

Nakonec klikne na Žádost o úplatu.

Klient si může, pokud chce, vybrat také konkrétní fakturu k profinancování. 
V takovém případě vybere z nevyřízených faktur, viz obrázek.

S financováním pohledávek on-line můžete uvolnit svůj provozní kapitál do několika hodin od okamžiku,  

kdy byl Váš požadavek předložen a schválen. 


