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ДСК Директ също

НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:  

Редакция на запазени бланки и получатели в ДСК Директ  
• Нови подобрени възможности за работа и управление на готови бланки  

и запазени бенефициенти в меню Преводи, табове „Готови бланки“ и “Получатели“.

• Добавена информация за потребителя (инициал от първо име и фамилия), последно отразил промени  
по запазена бланка и/или образци на контрагенти, и дата на промяната в колона Последна редакция.  

Описание на файлови формати в меню „Преводи“
В меню „Преводи“, таб „Нов превод“, секция Пакетни преводи → Пакетно плащане чрез файл вече са налични 
Описания на файлове за масови плащания в лева и валута:

• Файл за масово плащане MT103 към бюджета

• Файл за масово плащане във валута MT100 

• Файл за масово плащане във валута MT101

ПОДОБРЕНИЯ:

Допълнителни възможности за сортиране и търсене в менюта „Справки“, „Карти“, 
„Известия“, „Плащане на сметки“, „Кредити“

• Разработени нови филтри за търсене в меню „Справки“, таб „Движения по сметки“:

 »Основание

 »Отсрещна страна (Наредител/Получател) – име 

 »Отсрещна страна (Наредител/Получател) – сметка

 »Сума „от – до“ 

• Опция за търсене по име на банков клиент в ДСК Директ в менюта „Карти“, „Известия“, „Плащане на 
сметки“ „Справки“, „Преводи“, „Кредити“ :

 »Клиентите с обединен достъп получават информация за картите, издадени към съответните 
дружества, посредством визуализация по име на банков клиент в меню „Карти“, таб „Банкови карти“. 

 »В таб „Транзакции по карти“  (меню „Карти“) е добавен филтър за търсене по име на банков клиент,  при 
избор на който се зарежда списък с номера и имена на карти, издадени на  съответния банков клиент . 

 »Потребители с достъп до сметки на няколко юридически лица вече може поименно - по банков клиент - да 
проверяват известия за движения/салда в меню „Известия“, таб „SMS известия“.

 »Потребителите могат да преглеждат регистрирани плащания в таб „Подготвени плащания“, както 
и да получат информация за вече излъчени плащания в таб „Справки“ (меню „Плащане на сметки“) по 
конкретно име на банков клиент.

 »Клиентите вече могат да генерират по име на банков клиент извлечения в таб „Дневни извлечения в PDF“ 
(меню Справки) и авиза по излъчени преводи в таб „PDF Авизо“ (меню Преводи).

 »В меню Кредити, таб „Справки“ потребителите с обединен достъп могат да достъпват информация за 
кредит по име на конкретно избран банков клиент.

Нови възможности за експорт на информация в меню „Преводи“, табове „Неизпратени“, 
„Архив“, „Автоматични“:

• Извличане на информация за подготвени, както и излъчени вече преводи в различни формати – PDF, CSV, HML, 
Excel, Word. Справката, която се генерира, съдържа следните компоненти:

 »Вид на плащането

 »Платец – име и сметка

 »Получател – име и сметка

 »Сума на транзакция

 »Дата на създаване и заявена дата за изпълнение (в таб „Неизпратени“), допълнително дата на изпращане 
и дата на изпълнение на превода, статус на плащането (в таб „Архив)
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