Вашият бизнес се развива,
ДСК Директ също
НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:
• Нареждане на еднократен левов превод със заявена бъдеща дата на изпълнение за суми
над 15 000 евро или равностойността им в други валути.
• Нареждане на преводи с избор на бъдеща дата на изпълнение в меню „Преводи“, таб “Пакетни преводи“ →
„Заплати чрез файл“.
• Нареждане на периодични преводи между собствени сметки.
• В меню „Справки“, „Наличност по сметки“, по подразбиране се визуализира обща сума от наличностите
по всички сметки на заредената страница в BGN. Може да изберете и точно определени сметки,
наличностите по които да се сумират в обща сума, изчислена в лева.
• Възможност за експорт на информацията за наличностите по сметки в подменю „Наличност по сметки”
във формати – Excel, CSV и Xml.
• Сумирането на визуализиращи се на страницата преводи, в подменюта „Неизпратени“ и „Архив“, се
изчислява на база на фиксинг на БНБ за деня.

ПОДОБРЕНИЯ:
Подобрения в SMS съобщения
• Подобрена функционалност относно SMS съобщението, в което се визуализира текст за потвърждаване
на преводи, наредени през ДСК Директ. Вие сами избирате текста на съобщението, което ще получите - да
бъде с по-малко детайли за превода (кратка версия) или с по-подробна информация (пълна версия).
• В случай че сте забравили своя ПИН код за приложението DSK mToken или сте сменили апарата, на който
е било инсталирано приложението, имате възможност да получите SMS с код, с който да достъпите
интернет банкирането ДСК Директ.

Разработени възможности за търсене по различни критерии
• Oпция за избор по Име на банков клиент в ДСК Директ в меню „Преводи “→ „Неизпратени преводи“, „Архив“,
„Автоматични преводи“, „Получатели“ и меню „Справки“→ „Наличност по сметки“, „Извлечение в МТ 940“,
„Извлечение в МТ 942“.
• Филтри за търсене по Сума („от – до“), Валута и Получател на подготвени/съответно излъчени преводи в
ДСК Директ в меню Преводи → „Неизпратени преводи“ и в „Архив“.
• Бързо търсене в меню „Преводи“, подменю „Получатели“ по Име на получател или Сметка на получател, във
визуализиращ се екран „Контрагенти”.
• В меню „Преводи“, таб „Служители“, се визуализират Списъци със служители.
• В меню „Справки“, таб „Наличност по сметки“, се визуализира информация с филтър по конкретен банков
клиент, по който се зарежда списък със сметки в съответните валути. Осигурена е и възможност да се
избират сметки по конкретна валута.
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