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Wyższa efektywność
ewidencjonowania transakcji
bankowych w SAP ERP i S/4HANA.

Łatwa rozbudowa wzorców
automatycznego księgowania
operacji

Ujednolicenie schematów
księgowania operacji
bankowych na poziomie całej
organizacji

Automatyczne księgowania
wyciągów bankowych 
w formacie MT940 oraz PDF

Spójność procesów importu 
i księgowania



Podstawowe cechy Mechanizm automatycznego importu wyciągów bankowych w formacie
MT940 oraz PDF z lokalizacji sieciowej do SAP. 

Możliwość prezentacji zaimportowanych wyciągów z opcją podglądu
PDF i statystykami dekretacji. 

Udostępnienie użytkownikom kluczowym i administratorom
mechanizmów konfiguracji reguł i wzorców automatycznego
księgowania.  

Udostępnienie użytkownikom kluczowym/administratorom bezpiecznej
funkcji usuwania wyciągów z weryfikacją wcześniejszego wystornowania
pozycji. 

Zautomatyzowane księgowanie wypływów zlecanych z SAP 

Możliwość klasyfikacji rachunków według dowolnych wymiarów 

i powtarzalnych wpływów na podstawie konfigurowalnych wzorców
wyszukiwania operacji oraz opracowanie dodatkowych reguł dekretacji
pozycji (np. wypełnianie MPK). 

(w zależności od potrzeb firmy).

Czas – znaczące skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie oraz
rozksięgowanie wyciągów bankowych z automatyzacją księgowania
operacji bankowych do 100% dla wypływów zlecanych z SAP oraz 70-90%
dla wpływów.

Kompletność informacji – raport prezentujący szczegóły i statystyki
zaimportowanych danych z wyciągów.

Standaryzacja -  Fintiera Bank Statement Cockpit systematyzuje formaty
bankowe sprowadzając je do wspólnego formatu zrozumiałego dla SAP .

Spójność - ujednolicenie schematów księgowania operacji bankowych na
poziomie całej organizacji .

Elastyczność – łatwa rozbudowa wzorców automatycznego księgowania
operacji .

Łatwiejszy oraz szybszy dostęp do informacji - bezpośredni dostęp 
w jednym miejscu w SAP do informacji pozyskanych z banku, jeszcze przed
pełnym rozksięgowaniem wyciągów.

Służy do automatycznego księgowania wyciągów bankowych w formacie
MT940 oraz PDF i może być stosowane w dowolnych organizacjach
korzystających z jednego lub wielu banków oraz posiadających dowolną
ilość jednostek gospodarczych.

Celem stosowania tego kokpitu jest daleko posunięta automatyzacja
i spójność procesów importu oraz księgowań wyciągów bankowych na
poziomie całej organizacji i poszczególnych jednostek operacyjnych.

Korzyści

tel. +48 71 73 512 05
e-mail: office@fintiera.pl
www.fintiera.pl

FINTIERA Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 
54-203 WROCŁAW

NIP: 8943146052, REGON:
384457360
KRS: 0000805532, 
Kapitał zakładowy: 51 000 zł


