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1. ВСТУП 

1.1. Ідентифікація документа 

Цей документ містить опис функціональності модуля роботи з корпоративними рахунками і картками 

клієнтів – юридичних осіб у системі клієнт-банкінгу iFOBS. 

1.2. Призначення модуля 

Модуль iFOBS.CorporateCards забезпечує клієнтам – юридичним особам доступ до інформації щодо 

карткових рахунків і корпоративних карток та дозволяє: 

 Переглядати інформацію за картковими рахунками і корпоративними картками. 

 Запитувати виписку за картковими рахунками з операційної системи банку. 

 Здійснювати перекази з/на карткові рахунки, а також між контрактами одного карткового рахунку 

з онлайн-авторизацією в процесінговому центрі банку.  

 Блокувати і розблокувати вибрану картку. 

 Запитувати та змінювати авторизовані ліміти за карткою. 
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2. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МОДУЛЯ У WEB-ДОДАТКУ СИСТЕМИ 

2.1. Робота з корпоративними картковими рахунками 

2.1.1.Перегляд списку корпоративних карткових рахунків  

Інформація про поточний стан рахунків доступна на головній сторінці «Мій iFOBS».  

У загальному списку поряд з поточними рахунками відображено корпоративні карткові рахунки. 

Піктограма із зображенням картки  поруч із рахунком вказує на те, що користувачеві видане право на 

роботу з корпоративним картковим рахунком.  

 

Якщо клікнути на піктограму , здійсниться перехід до форми «Картковий рахунок» із докладною 

інформацією та доступом до операцій за вибраним рахунком (див. «Перегляд інформації за картковим 

рахунком»). 

Якщо клікнути на рядок із рахунком, відкриється форма «Реєстр документів», на якій ви можете 

сформувати реєстр документів за вибраним рахунком (див. «Запит реєстру документів за корпоративним 

картковим рахунком»). 

2.1.2.Запит реєстру документів за корпоративним картковим рахунком 

Система дозволяє запитати реєстр платіжних документів за корпоративним картковим рахунком. Для 

цього натисніть на рядок із необхідним рахунком на сторінці «Мій iFOBS». 
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Ви перейдете до форми «Реєстр документів», де можете задати такі параметри запиту: 

 Усі документи за рахунком, тільки дебетові або тільки кредитові. 

 За поточний день, попередній день, поточний і попередній дні, поточний тиждень, поточний і 

попередні тижні, поточний місяць, поточний і попередній місяці, за дату, за період. Якщо в 

списку немає необхідних вам параметрів, виберіть параметри «за дату» або «за період» і 

вкажіть за допомогою вбудованого календаря (кнопка ). 

Натисніть кнопку «Відобразити» – в реєстрі буде представлена така інформація: 

 Баланс на початок періоду. 

 Загальна кількість документів за дебетом, за кредитом, усього документів. 

 Сума оборотів за дебетом, за кредитом і баланс на кінець періоду. 

 Список документів із зазначенням номера, дати, суми, призначення платежу та інших даних 

за кожним документом. 

 У разі потреби ви можете роздрукувати дані – кнопка «Друк».  

2.1.3.Перегляд інформації за картковим рахунком 

Для переходу на форму перегляду докладної інформації за картковим рахунком натисніть на іконку 

 на відповідному рядку на сторінці «Мій iFOBS». 
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На формі з’'явиться така інформація: назва підприємства, відомості про картковий рахунок, залишки, 

а також список карток, прив’'язаних до рахунку. Номери карток відображаються в замаскованому вигляді (у 

форматі nnnn nn ****** nnnn). 

На формі «Картковий рахунок» ви можете виконати такі дії: 

 Перейти до форми перегляду інформації за вибраною карткою. Для цього в списку виберіть 

необхідну вам картку та клікніть на відповідний рядок (див. « Робота з корпоративними картками 

 Перегляд інформації за корпоративною карткою»). 

 Відфільтрувати дані в таблиці. Для цього в заголовках таблиці вкажіть необхідні параметри і 

зможете отримати інформацію тільки щодо необхідної категорії даних. 

 Запитати актуальний список карток для карткового рахунку – кнопка «Оновити список карт». 

 Запитати актуальний залишок за кожною карткою – для цього натисніть кнопку  в рядку з 

необхідною карткою. 

 Оновити залишки за всіма картками – кнопка «Оновити все». 

 Запитати виписку за картковим рахунком – кнопка «Виписка за картковим рахунком» (див. 

«Виписка за картковим рахунком»). 

 Здійснити переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного карткового рахунку – 

кнопка «Управління балансами субрахунків» (див. «Управління балансами субрахунків»). 

Щоб повернутися до форми «Мій iFOBS», натисніть кнопку «Повернутися». 

2.1.4.Виписка за картковим рахунком з карткової системи 

Для отримання виписки за картковим рахунком натисніть кнопку «Виписка за картковим 

рахунком» на формі «Картковий рахунок».  

У новій формі вкажіть дату або період виписки (не більше 3 місяців від поточної календарної дати): 

виберіть із наявних періодів у списку або задайте власний за допомогою вбудованого календаря – 

кнопка . 
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Для того щоб переглянути сформовану виписку на екрані, натисніть кнопку «Сформувати виписку». 

 

За необхідності ви можете зберегти виписку на файловій системі (кнопка ) або роздрукувати її за 

допомогою стандартних засобів (кнопка ). 

Для того щоб повернутися до форми «Картковий рахунок», натисніть кнопку «Повернутися». 

 

 

2.1.5.Формування виписки за корпоративним картковим рахунком 

Для отримання виписки за картковим рахунком перейдіть до пункту меню Мій iFOBS/Формування 

виписки. 
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Для формування виписки: 

1. У списку позначте чекбокс у рядку з обраним рахунком. 

2. Зазначте період виписки: поточний день, попередній день, поточний і попередній дні, поточний 

тиждень, поточний і попередні тижні, поточний місяць, поточний і попередній місяці, за дату, за 

період. Якщо в списку немає бажаних параметрів, виберіть параметри «за дату» або «за період» і 

вкажіть за допомогою вбудованого календаря (кнопка ). 

3. Виберіть, які документи включати до виписки: усі документи за рахунком, тільки дебетові або 

тільки кредитові 

4. Вкажіть інші параметри виписки. 

5. Після заповнення всіх необхідних полів, натисніть кнопку «Сформувати виписку». 
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У разі потреби ви можете зберегти (кнопка ) або роздрукувати виписку (кнопка ). 

Для повернення на попередню форму, натисніть кнопку «Повернутися». 

 

2.2.  Робота з корпоративними картками 

2.2.1.Перегляд інформації за корпоративною карткою 

Кожен рядок у списку карток на формі «Картковий рахунок» є посиланням, за яким можна перейти на 

форму детальної інформації за карткою. 
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Форма містить таку інформацію за вибраною карткою: 

Елемент Опис 

Рахунок Номер карткового рахунку, до якого випущена картка 

Валюта Символьний код валюти карткового рахунку 

Власник Найменування підприємства – власника карткового рахунку 

Номер головного контракту Номер головного контракту 

Номер субрахунку Номер субрахунку, до якого підпорядкована картка. Поле 

відображається тільки для рахунків юридичних осіб 

Номер карти Замаскований номер картки (NNNN NN** **** NNNN) 

Термін дії карти Термін дії картки в форматі MM/YYYY 

ПІБ держателя карти ПІБ держателя картки кирилицею 

ПІБ держателя карты (embossed name) Ембосоване ім'я власника картки латиницею 

Тип карти Тип картки (Visa Business, MasterCard Gold…). 

Статус карти Статус картки 

Кнопка «Блокувати»/«Розблокувати» 

(залежно від статусу картки) 

Викликає операцію блокування або розблокування картки залежно 

від статусу картки 

Кнопка «Авторизаційні ліміти» Викликає операцію зміни авторизаційних лімітів за карткою  

Залежно від статусу картки користувачеві доступні такі опції: 

 Блокування картки – кнопка «Блокувати» (див. «Блокування/розблокування корпоративної 

картки»). 
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 Розблокування картки – кнопка «Розблокувати» (див. «Блокування/розблокування 

корпоративної картки»). 

 Перегляд та зміна лімітів за карткою – кнопка «Авторизаційні ліміти» (див. «Авторизаційні 

ліміти»).  

 

2.2.2.Управління балансами субрахунків 

На формі «Управління балансами субрахунків» користувач може здійснити переказ між 

рахунковими/субрахунковими контрактами одного карткового рахунку. 

 

У секції «Платник» і «Одержувач» виберіть із випадного списку необхідний контракт для списання та 

контракт для поповнення. У полі Сума, грн. укажіть суму переказу.  

За кожним контрактом вказується така інформація: 

 номер контракту; 

 тип контракту (головний/субрахунок); 

 доступний залишок за контрактом і валюта; 

 власник контракту. 

Для збереження без підпису заявки на зміну балансів субрахунків натисніть кнопку «Зберегти». При 

цьому документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал 

зміни балансів по субрахунках» (див. «Журнал зміни балансів за субрахунками»). 

Для того щоб підписати заявку на зміну балансів субрахунків, натисніть кнопку «Підписати». 

Для скасування дії натисніть кнопку «Скасувати». При цьому ви повернетеся на форму «Картковий 

рахунок». 

Після успішного опрацювання операції система видасть відповідне повідомлення, після чого можна 

буде перейти до списку заявок на формі «Журнал зміни балансів по субрахунках». 

2.2.3.Авторизаційні ліміти  

Для безпеки ваших розрахунків із використанням картки банк встановлює ліміт щоденних витрат, 

який визначає максимальну суму та максимальну кількість операцій залежно від типу вашої картки. Однак 

ви можете самостійно контролювати витрати за карткою, переглядати та змінювати обмеження на суму і 

кількість транзакцій. 

Для перегляду лімітів за карткою на формі «Корпоративна картка» натисніть кнопку «Авторизаційні 

ліміти». 

Зверніть увагу: операція «Авторизаційні ліміти» доступна лише для карток у статусі «Активна». 
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У секції «Карткові ліміти» відображені такі типи лімітів: 

 Видача готівки в банкоматах. 

 Купівля – сплата за товари та послуги в торговельній мережі. 

 Ел. комерція – сплата за товари та послуги без фізичної присутності картки через системи 

електронної комерції. 

За кожним лімітом відображено такі параметри: 

 Сума – сума операцій за карткою. 

 Кількість – кількість операцій. 

 Дійсно з – дата, з якої діє ліміт (якщо є). Це поле не може містити дату, меньшу за поточну. 

Якщо користувач залишає це поле незаповненим, воно автоматично заповнюватиметься 

поточною календарною датою. 

 Дійсно до – дата, до якої діє ліміт (якщо є). Якщо користувач заповнює це поле, після 

закінчення цього терміну починають діяти встановлені банком ліміти. Якщо користувач не 

заповнює це поле, новий ліміт діятиме до моменту здійснення наступної зміни лімітів.  

Для оновлення лімітів натисніть кнопку «Запитати». 

Після внесення змін до карткових лімітів користувач може виконати такі дії: 

1. Зберегти заявку на змінення лімітів за карткою – кнопка «Зберегти». При цьому документ буде 

збережений у статусі «Не всі підписи» і буде доступний для підписання на формі «Журнал 

операцій за картками» (див. «Журнал операцій по картам»). 

2. Підписати заявку на зміну лімітів картки – кнопка «Підписати»: 
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3. Скасувати дії – кнопка «Скасувати». При цьому ви повернетеся до форми перегляду інформації. 

Після успішного опрацювання операції система відобразить відповідне повідомлення: 

  

2.2.4.Блокування/розблокування корпоративної картки 

Користувач має можливість заблокувати картку в разі її втрати, крадіжки або з іншої причини; а 

також розблокувати її, якщо раніше вона була ним заблокована. 

Блокування картки 

Для блокування картки виконайте такі дії: 

1. Перейдіть до форми «Корпоративна карта». 

2. Натисніть кнопку «Блокувати». 

3. На формі відкриється нова секція, в якій буде зазначено, що «Картка nnnn nn** **** nnnn буде 

заблокована». 

4. У випадному списку виберіть необхідний статус блокування: тимчасово або постійно. 

5. У полі Причина (введіть коментар)* введіть свій коментар щодо причини блокування картки 

(максимальний обсяг – 200 символів). 

6. Для підтвердження операції з карткою та її опрацювання, підпишіть заявку на блокування картки 

– кнопка «Підписати (iSign)». 

7. Для збереження заявки на блокування картки натисніть кнопку «Зберегти». При цьому документ 

буде збережено у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал операцій 

по картам» (див. «Журнал операцій по картам»). 

 

Розблокування картки 

Для розблокування картки виконайте такі дії: 

1. Перейдіть до форми «Корпоративна картка». 

2. Натисніть кнопку «Розблокувати». 

3. На формі відкриється нова секція, в якій буде зазначено, що «Картка nnnnnn******nnnn буде 

розблокована». 

4. У полі Причина (введіть коментар)* введіть свій коментар щодо причини розблокування картки 

(максимальний обсяг – 200 символів). 
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5. Для підтвердження операції з карткою та її опрацювання, підпишіть заявку на розблокування 

картки – кнопка «Підписати (iSign)». 

6. Для збереження заявки на розблокування картки натисніть кнопку «Зберегти». При цьому 

документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі 

«Журнал операцій по картам» (див. «Журнал операцій по картам»). 

 

Після успішного опрацювання операції блокування/розблокування картки система відобразить 

відповідне повідомлення: 

  

Переглянути перелік операції за картками можна на формі «Журнал операцій по 

картам» (див. «Журнал операцій по картам»). 

2.2.5.Журнал зміни балансів за субрахунками 

Користувач має можливість переглянути журнал змінення балансів за субрахунками, вибрати записи, 

які необхідно підписати, або перевірити історію їхнього виконання. 

Для перегляду журналу зміни балансів за субрахунками виберіть пункт меню Банківські 

продукти/Корпоративні картки/Переглянути журнал зміни балансів за субрахунками. 

 

Кожен рядок списку є посиланням, за яким можна перейти до форми з детальною інформацією про 

заявку. 
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Редагування заявки є недоступним у всіх статусах.  

Для заявок у статусі «Не має всіх підписів» доступна опція підписання – кнопка «Підписати». 

 

2.2.6.Журнал операцій по картам 

Для перегляду журналу операцій за картками виберіть пункт меню Банківські 

продукти/Корпоративні картки/Журнал операцій по картам. 

 

Кожен рядок списку є посиланням, за яким можна перейти до форми з детальною інформацією щодо 

операції. 



iFOBS.CorporateCards (Ukreximbank)  Модуль для роботи з корпоративними картками  

Страница 16 из 28 

 

Редагування заявки є недоступним у всіх статусах.  

Для заявок у статусі «Не всі підписи» доступна опція підписання – кнопка «Підписати». 

За допомогою кнопки  ви можете оновити інформацію на формі. 

2.3. Особливості фінансових операцій із картковими рахунками 

Користувач має можливість, використовуючи свій картковий рахунок, створити переказ у 

національній та в іноземній валюті, а також переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного 

карткового рахунку.  

Проведення фінансових операцій з картковими рахунками можливе на формах «Створення нового 

гривневого документа» (між власними рахунками і на користь інших осіб), «Створення нового валютного 

документа (платіж в межах банку між рахунками одного контрагента)» і «Управління балансами 

субрахунків». 

Процес створення й опрацювання документа аналогічний роботі з поточними рахунками, але з 

обов’язковим зазначенням рахункового/субрахункового контракту, за яким необхідно провести списання 

або зарахування коштів: 

1. На формах «Створення нового гривневого документа» та «Створення нового валютного 

документа»: 

  у секції «Платник» додатково відображається поле Номер контракту (недоступно для 

введення) і кнопка «Пошук», натиснувши на яку користувач може вказати номер контракту. 

При натисканні на кнопку «Пошук» відкриється нова форма із переліком усіх доступних 

рахункових/субрахункових контрактів користувача. 

Користувач має вибрати з таблиці необхідний контракт. При цьому в секції «Платник» 

автоматично заповнюються реквізити платника: банк, рахунок, опис, номер контракту. 
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 У секції «Одержувач» додатково відображається поле Номер контракту. Користувач вказує 

банк, номер карткового рахунку та ід. код/ЄДРПОУ одержувача і додатково номер його 

рахункового/субрахункового контракту. 

 

2. На формі «Управління балансами субрахунків» у секції «Платник» і «Одержувач» у вигляді 

списку доступні рахункові/субрахункові контракти вибраного карткового рахунку. Докладний 

опис виконання дій користувача див. у п. «Управління балансами субрахунків»). 
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3. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МОДУЛЯ В WINDOWS-ДОДАТКУ 

СИСТЕМИ 

3.1. Робота з корпоративними картковими рахунками 

3.1.1.Перегляд інформації за корпоративним картковим рахунком 

Корпоративні карткові рахунки відображаються в загальному списку ваших рахунків на формі «Мій 

iFOBS» і відзначені піктограмою із зображенням банківської картки . У списку ви можете переглянути 

основні дані корпоративного рахунку: 

 найменування контрагента; 

 МФО банку; 

 валюту і номер рахунку; 

 залишок; 

 прогнозний залишок; 

 дату останнього руху за рахунком; 

 залишок на дату операційного дня банку. 

 

Для отримання докладної інформації за корпоративним рахунком викличте контекстне меню на 

необхідному записі і виберіть пункт меню «Перейти на форму картковий рахунок». 

 

Нова форма містить таку інформацію: 

1. Назва підприємства. 

2. Номер і валюта карткового рахунку. 

3. Відділення банку, в якому відкрито рахунок. 

4. Стан рахунку. 

5. У блоці «Залишки і ліміти по рахунку» представлена інформація, актуальна на момент 

синхронізації з банком: 

 

 у полі Поточний залишок відображається поточний баланс на рахунку (з АБС); 

 у полі Доступні кошти представлена сума доступних коштів на рахунку (головному 

рахунковому контракті). 

 поле Сума блокувань – сума заблокованих та ще не списаних коштів з рахунку; 
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 у полі Незнижуваний залишок відображається сума мінімального залишку, яка постійно 

має знаходитися на рахунку (визначається за погодженням із банком). 

 

На формі «Картковий рахунок» також відображається список карток, прив'язаних до вибраного 

карткового рахунку (див. «Робота з корпоративними картками»). 

3.1.2.Виписка з карткової системи 

У користувача є можливість отримати і роздрукувати виписку за рахунком із карткової системи. Для 

цього виконайте такі дії: 

 На формі «Картковий рахунок» перейдіть до пункту меню Задачі/Друк виписки за рахунком 

з карткової системи. 

 

 У новому вікні виберіть дату/період (не більше 3-х місяців), за який ви бажаєте отримати 

інформацію. Натисніть кнопку «ОК». 
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 Система сформує pdf-документ і виведе на екран попереднього перегляду. За бажанням ви 

можете роздрукувати або зберегти отриману виписку: 

 

3.2.  Робота з корпоративними картками 

3.2.1.Перегляд інформації за карткою 

Для перегляду детальної інформації за карткою, прив'язаною до корпоративного карткового рахунку, 

на формі «Картковий рахунок» клікніть двічі на записі з номером картки, або виберіть вкладку «Запис». При 

цьому відкриються поля з такою додатковою інформацією: 

 номер картки; 

 термін дії; 

 доступні кошти на картці; 

 ПІБ власника картки; 

 тип картки; 

 стан картки. 

3.2.2.Оновлення балансу 

Для того щоб оновити баланс за всіма активними картками до рахунку, виберіть пункт меню 

Задачі/Оновити баланс по всіх картках до поточного рахунку на формі «Картковий рахунок». 
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Для того щоб оновити баланс за вибраною карткою, на формі «Картковий рахунок» виберіть вкладку 

«Запис» і натисніть кнопку «Оновити». 
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3.2.3.Управління балансами субрахунків 

У користувача є можливість виконати переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного 

карткового рахунку на формі «Управління балансами субрахунків». Для цього виконайте такі дії: 

1. На формі «Картковий рахунок» перейдіть до пункту меню Задачі/Управління балансами 

субрахунків. 

 

2. У секції «Платник» і «Одержувач» виберіть із випадного списку необхідний контракт для 

списання та контракт для поповнення. У полі Сума, грн. укажіть суму переказу.  

 

3. За кожним контрактом вказується така інформація: 

 номер контракту; 

 тип контракту (головний/субрахунок); 

 доступний залишок за контрактом і валюта; 

 власник контракту. 

Для збереження без підпису заявки на зміну балансів субрахунків натисніть кнопку «Зберегти». При 

цьому документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал 

зміни балансів по субрахунках» (див. «Журнал змінення балансів за субрахунками»). 

Для того щоб підписати заявку на зміну балансів субрахунків, натисніть кнопку «Підписати». 

Для скасування дії натисніть кнопку «Скасувати». При цьому ви повернетеся на форму «Картковий 

рахунок». 

Після успішного опрацювання операції система видасть відповідне повідомлення, після чого можна 

буде перейти до списку заявок на формі «Журнал зміни балансів по субрахунках». 

3.2.4.Карткові ліміти 

Для безпеки ваших розрахунків із використанням картки банк встановлює ліміт щоденних витрат, 

який визначає максимальну суму та максимальну кількість операцій залежно від типу вашої картки. Однак 
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ви можете самостійно контролювати витрати за карткою, переглядати й змінювати обмеження на суму і 

кількість транзакцій. 

Для цього виберіть пункт меню Задачі/Карточні ліміти на формі «Картковий рахунок». 

У секції «Карткові ліміти» (в нижній частині форми) відображені такі типи лімітів: 

 Видача готівки в банкоматах. 

 Покупка – сплата за товари та послуги в торговельній мережі. 

 Електронна комерція – сплата за товари та послуги без фізичної присутності картки через 

системи електронної комерції. 

За кожним лімітом відображено такі параметри: 

 Сума – сума операцій за карткою. 

 Кількість – кількість операцій. 

 Дійсно з – дата, з якої діє ліміт (якщо є). Це поле не може містити дату менше за поточну. 

Якщо користувач залишає це поле незаповненим, воно автоматично заповнюватиметься 

календарною датою. 

 Дійсно до – дата, до якої діє ліміт (якщо є). Якщо користувач заповнює це поле, після 

закінчення цього терміну починають діяти встановлені банком ліміти. Якщо користувач не 

заповнює це поле, новий ліміт діятиме до моменту здійснення зміни нових лімітів.  

 

 Натисніть кнопку «Підписати» для того, щоб підписати документ.  

Ви можете зберегти заявку на зміну поточних лімітів – кнопка «Зберегти». Документ буде 

збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал карткових операцій» 

(див. «Журнал карткових операцій»). 

Щоб повернутися на форму «Картковий рахунок», натисніть кнопку «Відмінити». 
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3.2.5.Блокування/розблокування картки  

Користувач має можливість заблокувати картку в разі її втрати, крадіжки або з іншої причини; а 

також розблокувати її, якщо раніше вона була ним заблокована. 

Блокування картки 

Для блокування картки виконайте такі дії: 

1. Перейдіть до форми «Картковий рахунок». 

2. У переліку карток виберіть потрібну картку. 

3. Перейдіть до пункту меню Задачі/Блокування карти. 

4. Відкриється нова форма «Блокувати карту»: 

5. В нижній частині форми виберіть статус блокування картки: Тимчасово або Постійно. 

6. В полі Причина (коментар) вкажіть причину блокування картки (максимум – 200 символів). 

 

7. Для підтвердження операції з карткою та її опрацювання, підпишіть заявку на блокування картки 

– кнопка «Підписати». 

8. Для збереження заявки на блокування картки натисніть кнопку «Зберегти». При цьому документ 

буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал 

операцій по картам» (див. «Журнал карткових операцій»). 

 

3.2.6.Журнал змінення балансів за субрахунками 

Для перегляду журналу зміни балансів за субрахунками виберіть пункт меню Корпоративні 

картки/Журнал змінення балансів за субрахунками. 
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Кожен рядок списку є посиланням, за яким можна перейти до форми з детальною інформацією про 

заявку. 

 

Редагування заявки є недоступним у всіх статусах.  

Для заявок у статусі «Не має всіх підписів» доступна опція підписання – Підписи/Підписати 

поточний документ. 

Для відправки запитів до банку натисніть кнопку  – «Синхронізувати документи з банком». 
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3.2.7.Журнал карткових операцій 

У журналі карткових операцій відображається список заявок на зміну карткових лімітів. 

Для перегляду журналу карткових операцій виберіть пункт меню Корпоративні карти/Журнал 

операцій по картам. 

 

Для пошуку необхідної операції ви можете використовувати фільтри і сортування в заголовку 

таблиці. Кожен рядок списку є посиланням, за яким ви можете перейти до форми детальної інформації за 

операцією. 

Якщо документ знаходиться в стані «Не всі підписи», ви можете підписати його. Для цього перейдіть 

до пункту меню Підписи/Підписати поточний документ. 

Для відправки запитів до банку натисніть кнопку  – «Синхронізувати документи з банком». 

3.2.8.Налаштування параметрів оновлення  

Залежно від встановленого банком налаштування інформація за корпоративними картками може 

оновлюватися або при кожній синхронізації, або раз на добу. 

Ви можете встановити значення налаштування, відмінне від банківського. 
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Для цього виберіть пункт меню Сервіс/Налаштування/Корпоративні картки та виберіть 

необхідний режим оновлення. Для цього встановіть або зніміть позначку в чекбоксі «Оновлювати 

інформацію за корпоративними картками при кожній синхронізації». 

 

 

3.3. Особливості фінансових операцій із картковими рахунками 

Користувач має можливість, використовуючи свій картковий рахунок, створити переказ у 

національній та в іноземній валюті, а також переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного 

карткового рахунку.  

Проведення фінансових операцій з картковими рахунками можливе на формах «Документи в 

національній валюті» (між власними рахунками і на користь інших осіб), «Документи у валюті (платіж в 

межах банку між рахунками одного контрагента)» і «Управління балансами субрахунків». 

Процес створення й опрацювання документа аналогічний роботі з поточними рахунками, але з 

обов'язковим зазначенням рахункового/субрахункового контракту, за яким необхідно провести списання або 

зарахування коштів: 

9. На формах «Документи в національній валюті» та «Документи у валюті»: 

  у секції «Платник» додатково відображається поле Номер контракту (недоступно для 

введення) і кнопка «Пошук», натиснувши на яку користувач може вказати номер контракту. 

При натисканні на кнопку «Пошук» відкриється нова форма із переліком усіх доступних 

рахункових/субрахункових контрактів користувача. 
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Користувач має вибрати з таблиці необхідний контракт. При цьому в секції «Платник» 

автоматично заповнюються реквізити платника: банк, рахунок, опис, номер контракту. 

 

 У секції «Одержувач» додатково відображається поле Номер контракту. Користувач вказує 

банк, номер карткового рахунку та ід.код/ЄДРПОУ одержувача і додатково номер його 

рахункового/субрахункового контракту. 

 

10. На формі «Управління балансами субрахунків» у секції «Платник» і «Одержувач» у вигляді 

списку доступні рахункові/субрахункові контракти вибраного карткового рахунку. Докладний 

опис виконання дій користувача див. у п. «Управління балансами субрахунків»). 

 


