
Modul SSBpkb
Modul SSBpkb je určen k tvorbě, podání a správě poštovních poukázek typu B prostřednictvím České pošty v programu SSB2000.

Obecný popis modulu

Modul slouží k zadání údajů pro výplatu hotovostní částky prostřednictvím poštovní poukázky typu B a ke správě zadaných a odeslaných poštovních poukázek.
Modul dále umožňuje z odeslaných složenek vygenerovat dávku plateb pro uložení výplaty plateb jednotlivých subjektů. Vyplatit lze i subjekty, které se v programu
SSB2000 nespravují.

Pro každou poukázku lze definovat rozšířené poštovní služby (Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci, dodejka, termínová výplata apod.). Po zadání
částky k výplatě je automaticky dle platných sazeb vypočtena cena i za uvedené rozšířené služby.

Modul SSBpkb je po zaregistrování dostupný z menu Moduly – SSBpkb. Ve výchozím stavu je zakázán přístup k modulu. Přístup k modulu SSBpkb můžete
jednotlivým uživatelům povolit (úloha Servis – Přístupová práva).

Poukázky k odeslání

Ovládací prvky

Ovládací prvek Popis

Zobrazení Výběrový mechanismus sloužící k zobrazení zpráv připravených k odeslání nebo již odeslaných zpráv.

Nový příjemce Tlačítko, kterým lze přidat k výplatě libovolný subjekt.

Vybrat příjemce
Tlačítko, které spouští pokročilý výběrový mechanismus subjektů evidovaných v programu SSB2000 (Subjekty, dle celků, dle objektů, dle
kontaktů apod.).

Smazat vše Tlačítko, kterým lze odstranit všechny připravené záznamy k odeslání.

Sazby služeb Tlačítko, které spouští obrazovku pro definici jednotlivých sazeb služeb České pošty.

Vyplatit Tlačítko, které spouští úlohu pro generování datových souborů pro předání k výplatě České poště.

Odeslat Ovládací prvek, kterým se definuje, zda má být vybraný záznam zahrnut k výplatě složenek.



Specifikace Rozšiřující specifikace, kterou lze jednoznačně identifikovat příjemce složenky (datum narození, rodné číslo).

Odesílatel Výběr odesílatele, subjekt, který má s Českou poštou podepsanou mandátní smlouvu pro výplatu poštovních poukázek typu B.

Vyplacení poukázek

Ovládací prvky

Ovládací prvek Popis

Pořadové číslo VDS Hodnota, která slouží k identifikaci pořadového souboru odesílaných složenek v případě, že se odesílá více dávek v jeden den.

Datum VDS Hodnota, která určuje datum podání žádosti o vystavení složenek typu B.

Datum platnosti
Hodnota, která stanovuje maximalní termín, kdy je možné si vyplácené peníze vyzvednou na pobočce České pošty. Automaticky se nastavuje
maximální možná hodnota, tedy 25 dní.

Odeslané poukázky

Ovládací prvky

Ovládací prvek Popis

Generovat platby Tlačítko, kterým se spouští úloha pro generování dávky plateb z odeslaných složenek.



Generování dávky plateb

Ovládací prvky

Ovládací prvek Popis

Dávka VDS Výběrové pole, které slouží pro výběr skupiny odeslaných složenek, která slouží jako vzor pro generování dávky plateb.

Údaje pro platbu Rozsah údajů pořebných pro správné vygenerování jednotlivých plateb v dávce plateb.

Generovat Tlačítko, kterým se spouští generování dávky plateb.


