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Različica 1.0

SF-online uporabniška navodila

Spoštovani uporabnik spletne aplikacije SF-online,

pred vami so navodila za uporabo spletne aplikacije SF-online (v nadaljevanju aplikacija), ki jo upravlja družba
Banka Sparkasse (v nadaljevanju Banka).
Z aplikacijo lahko neposredno komunicirate z Banko in pregledujete aktualna stanja posamezne faktorinške
pogodbe.
Dodana vrednost aplikacije je hiter in enostaven uvoz paketov terjatev s čimer takoj pridobite povratno
informacijo o (ne)uspešnem uvozu oziroma odkupu terjatev. Pomembna prednost aplikacije je tudi izvedba
izplačila razpoložljivih sredstev neposredno s strani uporabnika aplikacije.
Aplikacija služi tudi kot poštni predal, saj so vanjo odložena standardna poročila, ki jih že prejemate preko
elektronske pošte. Lahko pa preko aplikacije naročite še dodatna poročila, ki se hipoma kreirajo in prikazujejo
aktualna stanja.
V družbi Banka Sparkasse d.d. smo prepričani, da je uporaba spletna aplikacije SF-online prijazna in bo
pripomogla k hitri in še boljši storitvi odkupa terjatev.
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1 Prijavna stran online.s-factoring.si
Do spletne aplikacije SF-online se dostopa preko povezave https://online.s-factoring.si/.
V levem zgornjem delu prijavne strani se nahaja logotip aplikacije. Logotip na tem mestu ostane tudi med
uporabo aplikacije.
V desnem zgornjem delu prijavne strani se nahaja polje za izbiro jezika (slovenščina, nemščina, angleščina).
Polje na tem mestu ostane tudi med uporabo aplikacije.
V nogi prijavne strani sta hiperpovezavi O nas (https://www.s-factoring.si/o-nas) in Pravno obvestilo
(https://www.s-factoring.si/pravno-obvestilo). Izpisano je tudi obvestilo o Copyright. Enaka noga je vidna tudi
med uporabo aplikacije.
Na sredi prijavne strani je prikazano vpisno okno, kamor se uporabnik vpiše uporabniško ime in geslo SFonline aplikacije. Na voljo je tudi ukaz za pozabljeno geslo.
Slika 1: Prijavna stran

1.1 Pozabljeno geslo
Ob kliku na »Ste pozabili geslo?« se prikaže okno za obnovitev gesla aplikacije. Vpisati je potrebno
uporabniško ime in e-poštni naslov s katerim je uporabniško ime povezano.
S klikom na »Pošlji« uporabnik na e-poštni naslov prejme sporočilo z navodili za obnovitev gesla.
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Slika 2: Obnovitev gesla
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2 Pregled aplikacije
Aplikacija je sestavljena iz štirih sklopov, tj. glava aplikacije, menijska vrstica, vsebina in noga aplikacije.
Slika 3: Pregled aplikacije

2.1 Glava aplikacije
Zgornji del aplikacije predstavlja glavo aplikacije, ki jo sestavlja logotip, podatki o skrbniku, obvestilo o
neprebranem sporočilu, meni za izbiro jezika aplikacije in meni prijavljenega uporabnika.

2.1.1 Logotip
V levem delu glave je prikazan logotip aplikacije. S klikom nanj se odpre Nadzorna plošča (točka ).

2.1.2 Podatki o skrbniku
Navedeni so kontaktni podatki svetovalca Banke Sparkasse d.d. svetovalca, ki je skrbnik prijavljene stranke.

2.1.3 Signal o prejetem obvestilu
Simbol zvončka

prikazuje število neprebranih obvestil v Informacijskem centru.

2.1.4 Jezik aplikacije
V meniju za izbiro jezika uporabnik izbere željeni jezik aplikacije (slovenščina, angleščina, nemščina).

2.1.5 Prijavljen uporabnik
V meniju uporabnik izbira med različnimi pogodbami, do katerih je pooblaščen. S klikom na ime prijavljenega
uporabnika se odpre podmeni kjer uporabnik dostopa do uporabniških nastavitev ali se iz aplikacije odjavi.
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Slika 4: Nastavitve uporabnika

2.1.5.1 Uporabniške nastavitve – Splošno
Uporabnik lahko spremeni ime in email naslov.
Slika 5: Uporabniške nastavitve – splošno

2.1.5.2 Uporabniške nastavitve – Obvestila
Uporabnik lahko nastavi način obveščanja o prejetih obvestilih. Informacijski center in skupine obvestil
(poročilo, sporočilo, online poročilo, sistem) so podrobneje opisane v nadaljevanju teh navodil.





Brez obvestil – prejeta obvestila se ne posredujejo na mail uporabnika
Zbirna obvestila – prejeta obvestila se posredujejo na mail uporabnika vsako polno uro
Takojšnje obvestilo – prejeto obvestilo se takoj posreduje na mail uporabnika
Priponka – na mail uporabnika se posreduje tudi priponka obvestila



Signal – ob prejemu obvestila se prikaže signal o neprebranem sporočilu

Slika 6: Uporabniške nastavitve – obvestila

2.1.5.3 Uporabniške nastavitve – Geslo
Uporabnik lahko spremeni geslo SF-online aplikacije. Geslo mora biti dolgo 10 znakov in vsebovati velike in
male črke ter vsaj eno številko. Geslo je potrebno menjati vsakih 60 dni.
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Slika 7: Uporabniške nastavitve – geslo

2.2 Menijska vrstica
Pod glavo aplikacije je prikazana menijska vrstica s funkcijami aplikacije, ki so podrobneje opisane v
nadaljevanju teh navodil.

2.3 Vsebina aplikacije
Pod menijsko vrstico je glavno okno aplikacije za prikaz vsebine, ki se prilagaja izbrani funkciji. Vsebina
posamezne funkcije je podrobneje opisana v nadaljevanju teh navodil.

2.4 Noga
Na dnu aplikacije je prikazana noga aplikacije. s povezavama do spletne strani s-factoring.si. S klikom na O
nas se odpre nov zavihek brskalnika z opisom Banke Sparkasse d.d. S klikom na Pravno obvestilo se odpre
nov zavihek brskalnika s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta. S klikom na Piškotki se odpre nov zavihek
brskalnika z navedbo uporabljenih spletnih piškotkov.
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3 Nadzorna plošča
Po uspešni prijavi v aplikacijo se prikaže Nadzorna plošča, kjer so prikazana aktualna stanja iz sistema ef3
Premium. Nadzorna plošča vsebuje menijsko vrstico s pogledi nadzorne plošče, ki podrobno prikažejo
posamezna stanja.

3.1 Nadzorna plošča – Pregled
V pogledu Pregled so prikazani povzetki stanj iz sistema ef3 Premium. S klikom na posamezno ime pogleda
(v menijski vrstici ali v vsebini) se odpre podrobnejši prikaz stanj.
Slika 8: Nadzorna plošča – Pregled

3.2 Nadzorna plošča – Pregled izplačil
Povzetek prikazuje stanje razpoložljivih sredstev, ki so ta trenutek na voljo za izplačilo na strankin račun in
datum ter znesek zadnjega izplačila.
S klikom na ukazni gumb Izplačaj se izvede nakazilo razpoložljivih sredstev na strankin račun. Ta funkcija v
osnovnem paketu SF-online ni na voljo in se v dogovoru s stranko lahko naknadno omogoči.
S klikom na ime pogleda ali na povezavo Podrobnosti, se prikaže podroben pogled.
Slika 9: Pregled izplačil – povzetek
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3.2.1 Pregled izplačil – podrobno
Podroben pogled prikazuje zadnjih pet izvedenih izplačil. Na seznamu je razvidna številka izplačila (Številka
dokumenta), znesek izplačila (Skupaj) in datum izplačila (Datum). S klikom na ukazni gumb Prenesi, se
prenese specifikacija izplačila (Izpis iz faktorinškega računa).
Slika 10: Pregled izplačil – podrobno

3.3 Nadzorna plošča – Faktorinški račun
Povzetek prikazuje aktualno stanje treh kontov:
 Faktorinški račun – stanje razpoložljivih sredstev
 Stanje terjatve – stanje odprtih faktur, dobropisov in ne razknjiženih plačil
 Financirano – stanje financiranja pogodbe
S klikom na ime pogleda ali na povezavo Podrobnosti, se prikaže podroben pogled.
Slika 11: Faktorinški račun – povzetek

3.3.1 Faktorinški račun – podrobno
Podroben pogled poleg kontov iz povzetka, prikazuje še stanje kontov:
 Zadržana sredstva – sredstva, ki se sprostijo ob plačilu dolžnika (pogodbeno določen odstotek
predfinanciranja)
 Reklamirane fakture – znesek reklamiranih faktur
Podrobneje je prikazano stanje Odprte terjatve:
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Nepoknjižena plačila – znesek odprtih plačil dolžnikov, za katera manjka specifikacija zapiranja
Dobropisi – znesek odprtih dobropisov
Zadržane fakture – znesek odprtih faktur, ki niso predmet financiranja
Sproščene fakture – znesek odprtih faktur, ki so predmet financiranja

Slika 12: Faktorinški račun – podrobno

3.4 Nadzorna plošča – Pregled limita financiranja
Povzetek prikazuje aktualno stanje:
 Limit financiranja – aktualni limit financiranja pogodbe
 Financirano – aktualni znesek financiranja pogodbe
 Prosti limit – znesek nekoriščenega dela limita pogodbe
S klikom na ime pogleda ali na povezavo Podrobnosti, se prikaže podroben pogled.
Slika 13: Pregled limita financiranja – povzetek
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3.4.1 Pregled limita financiranja – podrobno
Slika 14: Pregled limita financiranja – podrobno

3.5 Nadzorna plošča – Hitri pregled
Povzetek prikazuje aktualno stanje:
 Število dolžnikov – število dolžnikov, ki imajo odprte terjatve
 Odprte fakture – znesek odprtih faktur (brez dobropisov in ne razknjiženih plačil)
 Nepoknjižena plačila – znesek odprtih plačil dolžnikov, za katera manjka specifikacija zapiranja
 Dobropisi – znesek odprtih dobropisov
S klikom na ime pogleda ali na povezavo Podrobnosti, se prikaže podroben pogled.
Slika 15: Hitri pregled – povzetek
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3.5.1 Hitri pregled – podrobno
Slika 16: Hitri pregled – podrobno

3.6 Nadzorna plošča – Zadržane fakture
Povzetek prikazuje aktualno stanje:
 Odprte fakture – znesek odprtih faktur (brez dobropisov in ne razknjiženih plačil)
 Zadržane fakture – znesek odprtih faktur, ki niso predmet financiranja
S klikom na ime pogleda ali na povezavo Podrobnosti, se prikaže podroben pogled.
Slika 17: Zadržane fakture – povzetek

3.6.1 Zadržane fakture – podrobno
Podroben pogled prikazuje razlog zadržanih faktur:
 Zapolnjen limit dolžnika – znesek odprtih zadržanih faktur, ki presegajo odobren limit dolžnika
 Sprotno potrjevanje – znesek odprtih zadržanih faktur, - katere potrebno preveriti in potrditi
 Zamuda dolžnika – znesek odprtih zadržanih faktur dolžnikov, ki zamujajo s plačilom svojih obveznosti
več kot 60 dni oz. skladno z zavarovalno pogodbo (ustavitev dobave)
 Predolg plačilni rok – znesek odprtih zadržanih faktur, ki presegajo odobren plačilni rok
 Drugo – znesek odprtih zadržanih faktur iz preostalih razlogov
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Slika 18: Zadržane fakture – podrobno

3.7 Nadzorna plošča – Dolžniki
S klikom na ime pogleda ali na povezavo Prikaži vse, se prikaže seznam dolžnikov.
Slika 19: Dolžniki – povzetek

3.7.1 Dolžniki – seznam
Seznam dolžnikov se lahko filtrira po šifri, nazivu, poštni številki, mestu in državi. Aktivirano polje Odprte
terjatve prikazuje samo dolžnike z odprtim stanjem. Za prikaz vseh dolžnikov je potrebno odstraniti kljukico.
Seznam prikazuje posamezne dolžnike s stanji:
 Odprte terjatve – stanje odprtih faktur, dobropisov in ne razknjiženih plačil
 Sproščene terjatve – stanje odprtih terjatev, ki so predmet financiranja
 Zadržane terjatve – stanje odprtih terjatev, ki niso predmet financiranja
 Limit odkupov * – odobren limit do katerega se terjatve lahko odkupijo in so predmet financiranja
 Razpoložljiv limit odkupov ** – znesek terjatev, ki se še lahko odkupijo oz. sprostijo
* Limit odkupov predstavlja zgornjo mejo skupne vsote zneskov posameznih terjatev posredovanih v odkup, ki se lahko
financira. Limit odkupa ni enak limitu financiranja, ki upošteva odstotek predfinanciranja in predstavlja zgornjo mejo skupne
vsote financiranja posameznih terjatev – tj. sproščen znesek fakture x odstotek predfinanciranja.
** Razpoložljiv limit odkupov predstavlja skupni znesek terjatev, ki se še lahko posredujejo v odkup oz. se lahko sprostijo,
da bo Limit odkupov zapolnjen.
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Slika 20: Dolžniki - seznam

3.7.1.1 Seznam dolžnikov – napredni filter
S klikom na gum Napredni filter se prikažejo dodatne postavke za filtriranje dolžnikov:
 Odstotek zadržanih sredstev (od-do) – prikaz dolžnikov z izbranim razponom pogodbenega odstotka
ne financiranja, tj. 100 – odstotek pred financiranja
 Skupina dolžnika – prikaz dolžnikov iste poslovne / povezane skupine
 Vrsta faktoringa – prikaz dolžnikov vključenih v isto vrsto faktoringa (odprti ali tihi faktoring)
 Status pravne službe – prikaz dolžnikov z istim statusom pravne službe (stečajni postopek, prisilna
poravnava, likvidacija, insolventnost, slaba plačilna disciplina)
 Intenzivna spremljava – prikaz dolžnikov, ki so v intenzivni spremljavi zaradi statusa pravne službe
 Nestrinjanje s faktoringom – prikaz dolžnikov, ki se ne strinjajo z odstopom terjatev
 Odprte terjatve (od-do) – prikaz dolžnikov z izbranim razponom odprtih terjatev
 Zadržane terjatve (od-do) – prikaz dolžnikov z izbranim razponom zadržanih terjatev
 Sproščene terjatve (od-do) – prikaz dolžnikov z izbranim razponom sproščenih terjatev
 Reklamirane terjatve (od-do) – prikaz dolžnikov z izbranim razponom reklamiranih terjatev
 Razpoložljiv limit odkupov (od-do) – prikaz dolžnikov z izbranim razponom razpoložljivega limita
 Limit odkupov (od-do) – prikaz dolžnikov z izbranim razponom odobrenega limita
 Veljavnost limita (od-do) – prikaz dolžnikov z izbranim razponom razpoložljivega limita
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Slika 21: Seznam dolžnikov – napredni filter

3.7.1.2 Seznam dolžnikov – izvoz
S klikom na gumb Izvoz se prikazan seznam dolžnikov lahko izvozi v excel format. Z izbirnim oknom se izberejo
postavke za izvoz.
Slika 22: Seznam dolžnikov – izvoz

3.7.2 Pregled posameznega dolžnika
S klikom na dolžnika na seznamu dolžnikov se prikaže podroben pregled dolžnika:
 ID Dolžnika – šifra dolžnika
 Skupina dolžnika – naziv poslovne / povezane skupine v katere član je dolžnik
 Dolžnik – naziv dolžnika
 Pravna oblika – pravna oblika dolžnika
 Naslov
 Mesto
 Država
 Plačilni pogoji – odobreni plačilni pogoji
 Vrsta faktoringa – vrsta faktoringa (odprti ali tihi faktoring)
 Status pravne službe – status pravne službe (stečajni postopek, prisilna poravnava, likvidacija,
insolventnost, slaba plačilna disciplina)
 Odstotek zadržanih sredstev – pogodben odstotek ne financiranja, tj. 100 – odstotek pred financiranja
 Intenzivna spremljava – indikator intenzivne spremljave
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Nestrinjanje s faktoringom – indikator strinjanja s faktoringom
Odprte terjatve – stanje odprtih faktur, dobropisov in ne razknjiženih plačil
Sproščene terjatve – stanje odprtih terjatev, ki so predmet financiranja
Zadržane terjatve – stanje odprtih terjatev, ki niso predmet financiranja
Reklamirane terjatve – stanje odprtih reklamiranih terjatev
Limit odkupov * – odobren limit do katerega se terjatve lahko odkupijo in so predmet financiranja
Razpoložljiv limit odkupov ** – znesek terjatev, ki se še lahko odkupijo oz. sprostijo
Veljavnost limita – datum do kdaj limit velja

* Limit odkupov predstavlja zgornjo mejo skupne vsote zneskov posameznih terjatev posredovanih v odkup,
ki se lahko financira. Limit odkupa ni enak limitu financiranja, ki upošteva odstotek predfinanciranja in
predstavlja zgornjo mejo skupne vsote financiranja posameznih terjatev – tj. sproščen znesek fakture x
odstotek predfinanciranja.
** Razpoložljiv limit odkupov predstavlja skupni znesek terjatev, ki se še lahko posredujejo v odkup oz. se
lahko sprostijo, da bo Limit odkupov zapolnjen.
V pregledu posameznega dolžnika so navedene tudi trenutno odprte postavke tega dolžnika. Odprte postavke
so razložene v nadaljevanju teh navodil.
S klikom na ukazni gumb Na pregled se ponovno prikaže seznam dolžnikov.
Slika 23: Pregled posameznega dolžnika

3.8 Nadzorna plošča – Odprte postavke
S klikom na ime pogleda ali na povezavo Prikaži vse, se prikaže seznam odprtih postavk.
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Slika 24:Odprte postavke – povzetek

3.8.1 Odprte postavke – seznam
Seznam odprtih postavk se lahko filtrira po številki in vrsti dokumenta, nazivu in šifri dolžnika.
Seznam prikazuje posamezne odprte dokumente s podatki:








Dolžnik – naziv dolžnika
Vrsta dokumenta – FA (faktura) ali DBP (dobropis) ali PL (plačilo)
Številka dokumenta
Znesek – znesek dokumenta posredovan v odkup
Odprti znesek – trenutno odprti znesek dokumenta
Odprti odkupljeni znesek – trenutno odprti znesek dokumenta, ki je predmet financiranja (od tega
zneska se financira pogodbeno določen odstotek predfinanciranja)
Reklamiran znesek – trenutno odprti reklamiran znesek dokumenta

Slika 25: Odprte postavke – seznam

3.8.1.1 Seznam odprtih postavk – napredni filter
S klikom na gum Napredni filter se prikažejo dodatne postavke za filtriranje odprtih postavk:
 Znesek (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom zneska, ki je bil posredovan v odkup
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Odprti znesek (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom trenutno odprtega zneska
Odkupljeni znesek (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom odkupljenega zneska
Odprti odkupljeni znesek (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom trenutno odprtega odkupljenega
zneska, ki je predmet financiranja (od tega zneska se financira pogodbeno določen odstotek
predfinanciranja)
Reklamiran znesek (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom reklamiranega zneska
Zahtevana faktura – indikator za prikaz faktur, ki so zahtevane za izplačilo
Datum izdaje (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom datuma izdaje
Datum zapadlosti (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom datuma zapadlosti
Dnevi zamude (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom zamude
Raven opomina (od-do) – prikaz faktur z izbranim razponom ravni opomina (1. opomin, 2. opomin, 3.
opomin)
Razlog reklamacije – prikaz faktur z izbrano šifro reklamacije, ki je obrazložena v nadaljevanju teh
navodil
Razlog zadržane terjatve – prikaz faktur z izbrano šifro zadržanih terjatev, ki je obrazložena v
nadaljevanju teh navodil

Slika 26: Seznam odprtih postavk – napredni filter

3.8.1.2 Seznam odprtih postavk – izvoz
S klikom na gum Izvoz se prikazan seznam odprtih postavk lahko izvozi v excel format. Z izbirnim oknom se
izberejo postavke za izvoz.
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Slika 27: Seznam odprtih postavk – izvoz

3.8.2 Pregled posamezne odprte postavke
S klikom na dokument na seznamu odprtih postavk se prikaže podroben pregled postavke:
















Številka dokumenta
Datum izdaje
ID Dolžnika – šifra dolžnika
Dolžnik – naziv dolžnika
Znesek – znesek fakture posredovan v odkup
Odprti znesek – trenutno odprti znesek fakture
Odkupljeni znesek – znesek fakture, ki je odkupljen
Odprti odkupljeni znesek – trenutno odprti znesek dokumenta, ki je predmet financiranja (od tega
zneska se financira pogodbeno določen odstotek predfinanciranja)
Znesek faktoring provizije – znesek faktorinške provizije fakture
Datum zapadlosti
Dnevi zamude
Razlog reklamacije – šifra reklamacije, ki je obrazložena v nadaljevanju teh navodil
Reklamiran znesek – trenutno odprti reklamiran znesek dokumenta
Razlog zadržane terjatve – šifra zadržanih terjatev, ki je obrazložena v nadaljevanju teh navodil
Raven opomina – 1. opomin, 2. opomin, 3. opomin
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Slika 28: Pregled odprte postavke

3.9 Status uvoza
S klikom na ime pogleda ali na povezavo Prikaži vse, se prikaže seznam uvoženih paketov terjatev.
Slika 29: Status uvoza – povzetek

3.9.1 Status uvoza – seznam
Seznam prikazuje zgodovino uvoženih paketov terjatev:
 Datum uvoza – datum, ko je bil uvoz paketa izveden
 Tip – vrsta uvoza (paket terjatev)
 Status – status uvoza (Uvoženo, V obdelavi, Zavrnjeno)
 Število napak – število napak v paketu
 Datoteka – ime datoteke, ki je bila uvožena preko SF-online
 Poročilo uvoza – seznam vseh uvoženih postavk (fakture in dobropisi)
 Poročilo napak – seznam uvoženih postavk (fakture in dobropisi) z napako
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Slika 30: Status uvoza – seznam
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4 Informacijski center
Informacijski center prikazuje seznam obvestil – prejeta sporočila, sistemskih obvestila, kreirana poročila.
Seznam lahko urejamo z ukaznimi gumb:





Filter – izbirno okno za nastavitev individualnih filtrov za prikaz sporočil
Izvoz – izvoz vseh .pdf datotek s prikazanega seznama (v .zip datoteko)
Zapri vse – označi vsa prikazana sporočila kot prebrana
Osveževanje – modro obarvan gumb samodejno osvežuje informacijski center

Slika 31: Informacijski center – seznam obvestil

Slika 32: Informacijski center – vrste obvestil
Info skupina
Poročilo
Poročilo
Poročilo
Poročilo
Poročilo
Poročilo
Poročilo
Poročilo
Poročilo

Info tip
Izplačilo
Limiti
Obračun obrest
Obračun strošk ov
Opomin
Plačilo
Potrditev IOP
Rek lamacija
Drugo

Info skupina
Online poročilo
Online poročilo
Online poročilo
Online poročilo
Online poročilo
Online poročilo
Online poročilo
Online poročilo

Info tip
Financiranje
Korespondenca
Matični podatk i
Posebno
Reporting
Splošno
Transak cije
Zavarovalnica

Info skupina
Sistem
Sistem
Sistem
Sporočilo
Sporočilo
Napaka

Info tip
Obvestilo
Opozorilo
Vzdrževanje
Poslano
Prejeto
Sistemsk o obvestilo

4.1 Informacijski center – filter
S klikom na ukazni gumb Filter se z izbirnim oknom nastavi individualne filtre za prikaz sporočil.






Datum – datum prejetega sporočila
ID poročila – šifra prejetega poročila
Ime poročila – ime prejetega poročila
Info skupina – skupina prejetega obvestila
Info tip – tip prejetega obvestila
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Slika 33: Informacijski center – filter

4.2 Informacijski center – podrobno
S klikom na obvestilo, se prikaže podroben pregled.









S klikom na ukazni gumb se obvestilo natisne
S klikom na ukazni gumb se odpre priponko
Obvestilo s priponko vsebuje simbol
S klikom na ukazni gumb se obvestilo zapre oz. označi kot prebrano
S klikom na ukazni gumb se za obvestilo zabeleži komentar
S klikom na ukazni gumb
se odpre novo okno za kreiranje odgovora pošiljatelju
S klikom na ukazni gumb se priponko prenese na računalnik (po navadi v mapo Prenosi)
S klikom na ukazni gumb se prikaže avtor in datum obvestila

Slika 34: Informacijski center – pregled obvestila
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5 Online zahtevek
Online zahtevek omogoča izvedbo na ukaz in se izvede takoj, brez posredovanja Banke Sparkasse d.d. Ta
funkcija v osnovnem paketu SF-online ni na voljo in se v dogovoru s stranko lahko naknadno omogoči.
Slika 35: Online zahtevek

5.1 Online zahtevek – Izplačilo
S funkcijo Izplačilo se izvede nakazilo razpoložljivih sredstev na strankin račun. Transakcijski račun za izplačilo
sredstev se določi ob podpisu faktorinške pogodbe. Izplačilo je možno le na račun stranke. Ta funkcija v
osnovnem paketu SF-online ni na voljo in se v dogovoru s stranko lahko naknadno omogoči.

5.1.1 Izplačilo – vnos zneska
Z izbiro funkcije Izplačilo, se odpre obrazec za vnos željenega zneska izplačila.





Max izplačilo – stanje razpoložljivih sredstev, ki je na voljo za izplačilo
Znesek izplačila – dejanski znesek, ki naj bo izplačan
Namen – namen izplačila bo viden na bančnem izpisku
Ukazni gumb Naprej – potrditev zneska izplačila in nadaljevanje na naslednji korak (izbor IBAN)

Slika 36: Online zahtevek – Izplačilo
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5.1.2 Izplačilo – izbor IBAN prejemnika
S spustnega seznam se izbere IBAN na katerega se izplačajo sredstva. IBAN za izplačilo sredstev se določi
ob podpisu faktorinške pogodbe. Izplačilo je možno le na IBAN stranke.



Ukazni gumb Nazaj – preklic izbora IBAN in vračilo na predhodni korak (vnos zneska)
Ukazni gumb Naprej – potrditev izbora IBAN in nadaljevanje na naslednji korak (potrditev izplačila)

Slika 37: Izplačilo – izbor IBAN prejemnika

5.1.3 Izplačilo – potrditev izplačila
Zadnji korak predstavlja potrditev izplačila.



Ukazni gumb Potrditev – potrditev prikazanih parametrov izplačila in izvedba izplačila
Ukazni gumb Prekliči – preklic prikazanih parametrov izplačila in vračilo na predhodni korak (izbor
IBAN)

Slika 38: Izplačilo – potrditev

5.2 Online zahtevek – Poročila
S funkcijo Poročila se kreira poročilo z aktualnimi stanji. Ta funkcija v osnovnem paketu SF-online ni na voljo
in se v dogovoru s stranko lahko naknadno omogoči.

5.2.1 Poročila – izbor poročila
S spustnega seznam se izbere željeno poročilo. Poročila so razložena v ločenih navodilih Online poročila.






Izbirni gumb PDF – poročilo se kreira v .pdf formatu
Izbirni gumb XLS – poročilo se kreira v .xls formatu (excel)
Vnosno polje Na datum – željeni datuma za prikaz stanja
Ukazni gumb Shrani v Informacijski center – poročilo se shrani v Informacijski center
Ukazni gumb Prenesi – poročilo se prenese na računalnik (po navadi v mapo Prenosi)
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Slika 39: Online zahtevek – Poročila
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6 Sporočila
Funkcija Sporočila omogoča pošiljanje sporočil Banki oz. skrbniku pogodbe, prejemnika se izbere s spustnega
seznama. Sporočila se lahko uporabi namesto email sporočil.





Vnosno polje Zadeva – zadeva sporočila
Vnosno polje Sporočilo – vsebina sporočila (največ 1.500 znakov)
Ukazni gumb Izberite datoteko, ki jo želite naložiti – izbor priponke sporočila (največ 1 MB)
Ukazni gumb Pošlji – sporočilo se pošlje izbranemu prejemniku

Slika 40: Sporočila
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7 Uvoz
Funkcija Uvoz omogoča posredovanje in uvoz podatkov. Uvoz se izvede neposredno v sistem ef3 Premium.
V osnovnem paketu SF-online je na voljo uvoz paketa terjatev (faktur in dobropisov).
S spustnega seznam se izbere vrsto uvoza in paket se odloži v prikazano polje. Priprava datoteke za uvoz
paketa terjatev je razložena v ločenih navodilih Online uvoz paketa terjatev.

Slika 41: Uvoz

Različica 1.0

SF-online uporabniška navodila

Stran 30 od 31

8 Dokumenti
Funkcija Dokumenti prikazuje dokumentacijo aplikacije SF-online, kot so uporabniška navodila, legende oznak
in kratic, …
S klikom na ukazni gumb Prenesi se dokument prenese na računalnik (po navadi v mapo Prenosi).
Slika 42: Dokumenti
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