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НАЈАВА НА СИСТЕМОТ
По добивањето на сигурносниот токен со соодветната лозинка, до системот за корпоративно електронско банкарство можете да пристапите
преку адресата www.halkbank.mk. При тоа треба да кликнете на копчето “Корпоративно” (слика 1)

При тоа се појавува следнава страница (слика 2)

(слика 1)

(слика 2)
Избирате опција “сертификат” и кликнувате на копчето “Пријавување со сертификат”по што се појавува следниот прозорец (слика 3).

(слика 3)
Тука треба да се избере локацијата на сертификатот и да се внесе лозинката. По успешното внесување на овие податоци се добива листа на
фирми до чии што сметки имате пристап и избирате една фирма со која сакате да работите во тековната сесија.
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1. ПОРТАЛ
По успешната најава се прикажува почетната страна “Портал” (слика 4).

(слика 4)
На оваа страна се прикажани некои основни податоци, како што се состојба на сметки, кредити, картички, депозити, курсна листа.
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2. ПЛАЌАЊА
На страната “Плаќања\Денарски\Налог”, овозможено е креирање на налози од типот ПП30-Домашни плаќања (Слика 6 ) и ПП50-Домашни
јавни плаќања (Слика 7). Пополнувањето на овие налози се врши на стандарден начин.Плаќањето може да се изврши преку МИПС, КИБС или
како интерен клиринг“IBPS”, за плаќања кон корисници кои имаат сметка во Халк Банка. По завршувањето на внесувањето на податоците,
налогот може да се зачува во состојба Подготовка”, што овозможува на него дополнително да се работи подоцна. Налогот може да се зачува
и во состојба ”Зачувај на сервер”, што овозможува пристап до налогот на други овластени потписници.Налогот може да се испрати и веднаш
со кликање на копчето “Испрати веднаш” (Слика 6) при што тој автоматски и се потпишува.

(слика 6)

(слика 7)

Во долниот дел на екранот се наоѓа делот “Преглед на плаќања” на кој е дадена листа на налози на сервер и листа на налози во подготовка
(Слика 8).
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(слика 8)
Подржаните операции врз налозите се дадени во посебно мени.Операциите со налозите се извршуваат така што прво се одбираат потребните
налози со нивно селектирање(штиклирање), а потоа се бира саканата операција од менито. Ова мени содржи повеќе копчиња и тоа :
- “Бриши” за бришење на селектираните налози
- “Датум” за поставување на датум на валута за селектираните налози на тековниот датум
- “Потпиши” за потпишување на селектираните налози
- “Копирај” за копирање на селектираните налози
- “Испрати” за испраќање на селектираните налози (при што тие автоматски се потпишуваат)
- “Листа на потписници” за преглед на потписите со коисе потпишани селектираните налози
- “Зачувај во подготовка”за префрлање на селектираните налози (снимени на сервер) во состојба подготовка
- “Зачувај на сервер” за префрлање на селектираните налози(снимени во подготовка) на сервер
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- “Импорт на налози” за импорт на налози од текст фајл во посебен формат кој е состеавен дел на ова упатство (Додаток 1). При тоа системот
дава опција за избор на сметка на налогодавач, доколу правното лице поседува повеќе сметки (слика 9).

(слика 9)
-“Пакет” за креирање на пакет или пакети од селектирани налози, кои можат групно да се потпишуваат и испраќаат. По селектирањето на
налозите и притискање на копчето “Пакети” се отвара мени (слика 10)

(слика 10)
Тука се овозможени 4 опции и тоа
- снимање на селектираните налози како нов пакет на сервер (со што се остава можност на нив дополнително да работат идруги овластени
лица)
- снимање на селектираните налози како нов пакет во подготовка (со што се остава можност корисникот да го уредува пакетот и подоцна)
- додавање на селектираните налози на веќе постоечки пакет на сервер (со што се остава можност на нив дополнително да работат и други
овластени лица)
- додавање на селектираните налози на веќе постоечки пакет во подготовка (со што се остава можност корисникот да го уредува пакетот и
подоцна)
Во десниот дел на екранот дадена е можност за креирање на ПП30 и ПП50 шаблони согласно потребите на корисникот (слика 11). Шаблонот
претставува однапред пополнет налог, кој корисникот може да го вчитува по потреба со што се заштедува време за креирање.
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(слика 11)
Страната “Плаќања\Денарски\Преглед” ги прикажува нереализираните налози по сметка (слика 12).

(слика 12)
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Страната “Плаќања\Денарски\Извештај” ги прикажува налозите врз основа на избран период, избрана сметка и статус на налог (слика 13)

(слика 13)
Страната “Плаќања\Девизни\Налог” се користи за креирање на девизни налози (слика 14)

(слика 14)
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По внесувањето на потребните податоци девизниот налог може да се зачува во подготовка со притискање на копчето “Зачувај во
подготовка” (слика 14) за подоцнежна дополнителна корекција и дополнување. Налогот може да се зачува и на сервер со притискање на
копчето “Зачувај на сервер”(слика 14), при што до него ќе имаат пристап останатите овластени потписници. Налогот може и веднаш да се
испрати, при што и автоматски се потпишува. Во долниот дел на екранот е даден преглед на креираните девизни налози во подготовка и на
сервер (слика 15). Во подмени се дадени дозволените операции врз налозите (бришење, поставување на датум, потпишување, копирање,
испраќање, прикажување на листа на потписници, зачувување во подготовка или на сервер и креирање на пакети на налози).

(слика 15)
Објаснувањето за секое копче е исто како и за денарските налози (страна 5 и 6)
На дното на екранот се наоѓа делот за креирање на шаблони на налози (слика 16).

(слика 16)
Шаблонот претставува однапред пополнет девизен налог, кој корисникот може да го вчитува по потреба со што се заштедува време за
креирање.
На страната “Плаќања\девизни\преглед” се прикажани нереализираните девизни налози (слика 17)
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(слика 17)
Страната “Плаќања\девизни\извештај” ги прикажува девизните налози врз основа на избран период, избрана сметка и статус (слика18).

(слика 18)
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Страната “Плаќања\пакети на налози\работа со пакети на налози” се состои од 4 дела. Во првиот дел “Преглед на пакети” даден е преглед на
креираните пакети на налози заедно со некои основни податоци како име на пакет, број на налози во пакетот, вкупен износ на налозите во
пакетот, број на потписи со кои е потпишан пакетот (Слика 19.)

(слика 19)
Со кликање на името на некој пакет, во делот “Детали на пакет” се прикажуваат информации за поединечните налози кои го сочинуваат
пакетот како што се : статус на налог, ID на налог,датум на валута, сметка на налогодавач и на корисник, износ, валута, назив на корисник
(слика 19).Со селектирање на еден или повеќе пакети од избраниот пакет можете да ги избришете со притискање на копчето “Избриши” во
прозорецот “Детали на пакет”.Селектираните налози можете да ги отстраните од пакетот и да ги вратите како поединечни налози на сервер
со притискање на копчето “Отстрани” во прозорецот “Детали на пакет”(слика 19)
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Овозможените операции над пакетите се прикажани како копчиња во подмени на прозорецот “Преглед на пакети” (слика 19). За
извршување на некоја операција врз еден или повеќе пакети, тие претходно треба да бидат означени(штиклирани).
Значењето на поединечните копчиња е следново:о
- “Датум”-групно поставување на датум на валута за налозите во селектираниот пакет на тековниот датум
- “Избриши”-бришење на селектираните пакети
- “Потпиши”- групно потпишување на налозите во селектираните пакети
- “Испрати”- испраќање на налози во еден пакет (при што тие автоматски се потпишуваат)
- “Листа на потписници”- преглед на потписите со кои се потпишани налозите во селектираните пакети
- “Зачувај во подготовка”- префрлање на селектираните пакети (снимени на сервер) во состојба “Подготовка“. (Доколку се наоѓате во делот
“Преглед на пакети\Пакети во подготовка”, ова копче е насловено со “Зачувај на сервер” и овозможува префрлање на селектираните пакети
од “Подготовка” на сервер каде ќе бидат достапни и на други овластени лица за обработка и потпис.)
- “Увоз на пакетот”– импортирање на пакети на налози од надворешен xml фајл (слика 20). При тоа се отвара дијалог прозорец (слика 21)
кој овозможува да го селектирате xml фајлот.

(слика 20)

(слика 21)
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Во десниот дел на страната се наоѓаат прегледи на денарските и девизните налози , при што можат да се бираат налозите снимени на сервер
или налози во подготовка. Тука се и менија за работа со налози кои ги содржат стандардните копчиња со дозволени операции над налог
(слика 22)

(слика 22)
Подетален опис на операциите над налозите во овие прозорци е даден на страна 5 и страна 6.
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Сите прозорци можат да се прошируваат со кликнување во горниот десен агол, на знакот со две стрелки
при што прозорецот се шири
и се појавуваат дополнителни информации. Повторното кликање на знакот го враќа прозорецот во првобитната големина.
На страната “Плаќања\Пакет на налози\Преглед” можат да се добијат прегледи на реализирани пакети на налози според одередени
критериуми: временски период, дел од назив на пакет, тип на пакети за преглед . Со селектирање на одреден пакет можат да се добијат
податоци за содржаните налози (слика 23.)

(слика 23)
Во делот “Преглед на реализирани налози” се добива преглед на реализирани налози според повеќе критериуми: временски период, дел од
називот на корисникот, статус на налог (одбиени, прифатени или сите), пакети кои ќе бидат вклучени (креирани од најавениот корисник или
сите)
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3. Плати (ПП53)
Во ова мени е овозможена работа со ПП53 налози. За креирање на нов ПП53 налог се кликнува на копчето “Нов ПП53 налог” при што е
потребно да се внесе фолио број генериран од управата за јавни приходи (слика 24). Прегледот на налози е овозможен во посебен дел од
страницата “Преглед на ПП53” преку задавање на временски период за преглед, избор на сметка и статус на налог.

(слика 24)
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4. Провизии
Менито “Провизии” дава брз преглед на наплатените провизии, денарски или девизни (слика 25).

(слика 25)
Приказот може да се филтрира преку повеќе критериуми: тип на налог, сметка, период.
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5. Кредити
Менито “Кредити” дава листа-преглед на сите кредити за правното лице (слика 26).

(слика 26)
Со кликање на некој од одобрените кредити во делот “Кредити”, се прикажува информација за отплати на кредитот во делот “Отплати”. Во
долниот дел “Инфо податоци за кредит” се прикажани некои основни податоци за кредитот: одобрен износ, каматна стапка, број на рати,
број на доспеани рати, датум на следно доспевање и доспеан долг. Во делот “План за отплата” се прикажува целокупниот амортизационен
план односно план за отплата, со датум на отплата, дел на главница, ануитет, камата, надоместок и состојба на кредит со можност за
печатење. Со кликнување во горниот десен агол на знакот со две стрелки
се добива проширен прозорец (слика 27).
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(слика 27)

6. Депозити
Менито “Депозити” дава листа на сите депозити за правното лице (слика 27). Со кликнување на било кој депозит, во долниот дел од страната,
во делот “Состојба на сметка” се прикажуваат информации за депозитот: број на депозит, тип на депозит, моментална состојба, почетен износ
на депозитот, валута, тенор (рок на орочување), каматна стапка, датум на отварање, датум на доспевање, вкупна камата, дата на плаќање
на следна рата.
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(слика 28)
7. Картички
Менито “Картички” овозможува преглед на податоци поврзани со платежните картички издадени за одредено правно лице (слика 29). Во
делот “Основни картички” се прикажани типовите и псевдо броевите на издадените картички. Во делот “Состојба” се дадени податоци за
сметките, моменталната состојба, минималниот износ на уплата со валута и лимит по картичка. Делот “Дополнителни картички” ги
прикажува дополнителните картички доколку постојат со основните информации. Во делот “Изводи” може да се добие преглед на изводите
за избран период и за одреден тип на сметка (денарска, девизна или сите). Со кликање на поединечен извод може да се добијат деталите
на изводот (Слика 30). Постои можност за превземање на изводот во pdf или xml формат со кликнување на копчињата до ознаката
“Преземи”.
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(слика 29)

(слика 30)
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Менито “Картички” овозможува преглед на податоци поврзани со платежните картички издадени за одредено правно лице (слика 28). Во
делот “Основни картички” се прикажани типовите и псевдо броевите на издадените картички. Во делот “Состојба” се дадени податоци за
сметките, моменталната состојба, минималниот износ на уплата со валута и лимит по картичка. Делот “Дополнителни картички” ги
прикажува дополнителните картички доколку постојат со основните информации. Во делот “Изводи” може да се добие преглед на изводите
за избран период и за одреден тип на сметка (денарска, девизна или сите). Со кликање на поединечен извод може да се добијат деталите
на изводот (Слика 31). Постои можност за превземање на изводот во pdf или xml формат со кликнување на копчињата до ознаката
“Преземи”.

(слика 31)
8. Сметки
Во менито “Сметки”, подмени “Состојба”, даден е преглед на сите отворени сметки на правното лице со некои основни податоци: број на
сметка, прокнижено салдо, валута и расположливо салдо

(слика 32)
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Со избирање на некоја сметка во делот “Состојба”, во делот “Состојба на сметка” се прикажува малку подетален опис на сметката како што
е :салдо,валута, статус, дозволено пречекорување, налози, последна уплата и исплата.
Во делот “ПОСтрансакции” со избирање на временски период, и притискање на копчето “Прикажи”, може да се добие листа на ПОС
трансакции доколку сметката е поврзана со некоја картичка.
На страната “Сметки\промет” (слика 33), можат да се добијат податоци за прометот по избрана сметка, за избран период, за одредени
износи, уплати/исплати или сите

(слика 33)
Во делот “Состојба” се наоѓа листа на сите сметки, од кои може да се селектира една за која се бара промет според понудените критериуми.
Страната “Сметки\Изводи” дава увид во изводите за избран период (слика 33). Со кликање на одреден извод се добиваат детали за иводот
(слика 35). Изводот може да се превземе во повеќе формати (pdf,txt,xml)
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(слика 34)

(слика 35)
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9. Девизни приливи
Во менито “Девизни приливи” се добива преглед за обработени и необработени девизни приливи за избран преиод (слика 36).
Пребарувањето може да се врши и по референца.

(слика 36)
Со кликање на некоја ставка од листата на обработени LORO дознаки се добиваат повеќе детали за дознаката (слика 36)

(слика 37)

Доколку има необработени приливи со кликање на секој од нив се отвара маска за внесување податоци за обработка на приливот.
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10. Менувачница
Во менито “Менувачница“ се добива пристап до менувачкото работење. По отварањето на страната се прикажува курсната листа за тековниот
ден (слика 38)

(слика 38)
Во десниот дел се наоѓа страната “Купопродажба“ на која постои можност за купување и продажба на девизи при што по внесувањето на
саканиот износ, потребно е да се кликне на копчето “Курс“ при што се појавува прозорец за потврда на трансакцијата според понудениот
курс (слика 39). По кликнувањето на копчето “Потврди“ се реализира трансакцијата и се добива електронска потврда во pdf формат за
успешноста на трансакцијата.

(слика 39 )
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Додаток 1
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФАЈЛ ЗА ИМПОРТ НА ПОДАТОЦИ ЗА НАЛОЗИ ЗА ПЛАЌАЊE
Називот на фајлот треба да биде еднозначен и притоа не треба да надминува големина до 2МБ
Полињата не се со фиксна должина и се одделени со ! како сепаратор

Реден
број

Опис

минимална
должина

максимална
должина

Структура

1

Сметка на
налагодавачот

15

15

Не се внесува сметка на налогодавач,
при импорт на налози самиот систем
автоматски ја влече сметката

2

Износ

2

12

Минимална должина 2 значи може мин.
износ 0,50 мкд, а максимален износ до
12 полиња

15

15

15 полиња дозволени

3

Сметка на
налогопримачот

4

Назив на
налогопримачот

1

70

Назив на примач

5

Шифра на
плаќање

3

3

Шифра на плаќање

6

Цел на дознака

1

70

Опис на плаќањето

7

Повикување
на број
задолжување

1

24

Не е задолжително поле

26

8

Повикување
на број
одобрување

1

24

За ПП-30 не е задолжително поле
За ПП-50
1. уплатна с/ка
ххххххххххх хххххххх
(11знаци- 4празни- 8знаци)
2.буџетска с/ка,шифра и програма
хххххххххххххххххххххххх
(23 знака)

9

Датум на
валута

10

10

Dd.mm.yyyy

10

Начин на
плаќање

1

1

1 = МИПС
2 = Клиринг
3 = интерно плаќање

11

Тип и налог

1

1

0 = ПП30
1 = ПП50
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Повеќе информации и демонстрација
на новото Електронско Банкарство на:
• Линк од Ју Тубе анимација
• Филијала Плоштад, ул. Никола Кљусев бр. 3 (гоогле мапа)
• Телефон 24/7 (хелп деск)

Халкбанк АД Скопје
ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр.54,
1000 Скопје
Тел.: +389 (0) 2 3240 800
halkbank@halkbank.mk
www.halkbank.mk

