Empreses

Gestió de Fitxers

FITXERS

e-Crèdit Empreses

Trobareu l’opció “FITXERS” com a
opció del menú principal.
Des de l’opció de “FITXERS” podreu
accedir a les funcionalitats següents:
-

FITXERS ENVIATS
ENVIAR UN FITXER
PETICIÓ DE FITXERS
PETICIÓ DE FITXERS PER E-MAIL
SEGUR

FITXERS > Fitxers enviats

e-Crèdit Empreses

Des de l’opció de “FITXERS ENVIATS”
podreu consultar els fitxers que ja
han estat tramitats i veureu a tall de
resum la informació més rellevant de
cada tramesa de fitxers:
tipus de fitxer, import total, nombre
de documents del fitxer, etc.

FITXERS > Enviar un fitxer > Introduir dades

e-Crèdit Empreses
Des de l’opció d’“ENVIAR UN FITXER”
podreu enviar un fitxer per a la seva
tramitació. Només haureu de
carregar el fitxer en qüestió des del
vostre ordinador.
Els fitxers han de respectar els
formats de l’Associació de Bancs
Andorrans:







Domiciliacions
Transferències
Efectes
Confirming
Nòmines
Liquidacions de TPV

http://www.andorranbanking.ad/aba
_topics/sistema-de-pagamentformats-electronics/

FITXERS > Enviar un fitxer > Introduir dades
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En carregar un fitxer, si el format
d’aquest no es correspon amb els
estàndards de format necessaris,
l’aplicació us informarà dels errors de la
càrrega.
En aquests casos cal retocar el fitxer i
tornar-lo a carregar un cop els errors
solucionats perquè pugui ser tramitat.

FITXERS > Enviar un fitxer > Confirmar dades
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Després de carregar el fitxer
s’accedeix a la pantalla de
“Confirmació” de la tramesa, on es
presenta un resum de les dades
principals del fitxer carregat i es
demana una clau de coordenada per
finalitzar l’operació.

En fer clic a l’opció “Detall registres”
es pot visualitzar el llistat de registres
que conformen el fitxer a tràmit.

FITXERS > Enviar un fitxer > Resum operació
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Després d’informar la clau de
coordenada corresponent s’accedeix
al resum de l’operació, on es
presenten les dades principals del
fitxer tramitat. Novament, des
d’aquesta pantalla es pot accedir al
detall de registres del fitxer.
La tramesa del fitxer ha finalitzat.
Podreu consultar el seu estat a l’opció
de “Fitxers Enviats”.

FITXERS > Petició de Fitxers
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A través de l’e-Crèdit podeu fer la
sol·licitud de diversos fitxers per a
després
gestionar-los
com
convingui amb d’altres eines
d’Office o integrar-los amb els
sistemes de l’empresa. Podreu ferho des de l’opció “Petició de
Fitxers” - Nova petició
Els fitxers disponibles són els
següents:
- Devolucions de cobraments
- Liquidacions de TPV
- Moviments ABA
- Moviments AEB43
- Factures IGI
En entrar a l’opció de petició de
fitxers veureu el llistat dels
diferents fitxers sol·licitats. Des de
les opcions podreu tornar a
“Editar” la petició per tornar-la a
llançar o bé “Eliminar-la”.

FITXERS > Petició de Fitxers > Nova petició
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Feu clic a “Nova Petició”

Cliqueu el tipus de fitxer que
vulgueu sol·licitar i el rang de dates.

Feu clic a la nova petició generada
al llistat i seguidament a “Enviar”.
La petició ha estat tramitada!
En uns minuts rebreu els fitxers
sol·licitats.

FITXERS > Petició de Fitxers > Nova petició
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Un cop generats els fitxers
sol·licitats apareixerà una barra gris
a la capçalera de l’e-Crèdit per
informar-vos que els fitxers estan
disponibles, amb un enllaç de
descàrrega.

FITXERS > Petició de Fitxers > Petició de fitxers per e-mail segur
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Sol·liciteu la tramesa de fitxers
per e-mail de manera segura.
Per configurar aquest servei
necessitareu disposar d’una
clau pública i d’una clau privada
que
podreu
generar
automàticament
amb
un
programa gratuït d’encriptació
de fitxers com ara “gpg4win”.
Informeu a “Consulta de claus
públiques” la nova Clau Pública
generada.
A continuació definiu el tipus de
fitxer i la periodicitat i cliqueu
“Enviar”.
En rebre l’e-mail necessitareu
tant la clau pública com la
privada per desencriptar les
dades.

