Empreses

Gestió de Remeses

REMESES

e-Crèdit Empreses
L’e-Crèdit us permetrà fer la gestió de les
REMESES des de les opcions del menú
principal PAGAMENTS i COBRAMENTS.

Des de l’opció COBRAMENTS podreu
accedir a les funcionalitats de remeses
següents:
- REMESES DE COBRAMENTS
- En construcció
- Enviades
- Periòdiques
- NOVA REMESA
- GESTIÓ DE COBRAMENTS
- LLIURATS

Des de l’opció PAGAMENTS podreu
accedir a la funcionalitat REMESES, amb:
- REMESES DE PAGAMENTS
- En construcció
- Enviades
- Periòdiques
- REMESES DE NÒMINES
- BENEFICIARIS:
- Beneficiaris pagaments
- Empleats nòmines
- Proveïdors confirming

REMESES

REMESES DE COBRAMENTS
- REMESES DE COBRAMENTS: En construcció / Enviades / Periòdiques
- NOVA REMESA
- Remesa bàsica (un document)
- Remesa configurable
- GESTIÓ DE COBRAMENTS
- LLIURATS

REMESES DE PAGAMENTS
- REMESES DE PAGAMENTS I NÒMINES: En construcció / Enviades / Periòdiques
- BENEFICIARIS: Beneficiaris pagaments / Empleats nòmines /Proveïdors confirming

e-Crèdit Empreses

Remeses de cobraments
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REMESES > REMESES DE COBRAMENTS

e-Crèdit Empreses

En construcció > Enviades > Periòdiques >
Des
de
l’opció
REMESES
DE
COBRAMENTS podreu consultar les
remeses que estan en construcció,
aquelles que s’han enviat i les
periòdiques (actives i no actives).
- Remeses en construcció: podreu consultar
aquelles remeses que no estan finalitzades.
Des
d’OPCIONS
podreu
continuar
configurant la remesa, canviar-li el nom i fins
i tot eliminar-la.
- Remeses enviades: podreu consultar els
detalls de les remeses enviades. Des
d’OPCIONS podreu copiar la remesa per
tornar-la a enviar i visualitzar-ne els
documents.
- Remeses periòdiques: podreu consultar els
detalls de les remeses periòdiques (actives i
no actives). Des d’OPCIONS podreu editar-la,
veure’n les seves versions i decidir quina
està activa i quina no.

Des d’aquest apartat, també podreu
realitzar una NOVA REMESA de
cobrament.
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REMESES DE COBRAMENT > NOVA REMESA > Introduir dades
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Per realitzar una NOVA REMESA haureu
d’informar les dades de l’entitat que la
genera: l’agrupació de comptes d’origen,
l’entitat, el compte corrent i posar un
nom a la remesa.
Podreu escollir entre diferents formats:
bàsic
(només
un
cobrament),
configurable o a partir d’un fitxer.
- Bàsic: podreu crear una remesa
cobrament de manera senzilla i ràpida.

de

- Configurable: en un sol procés podreu crear
remeses que tinguin múltiples documents,
amb la possibilitat de personalitzar diferents
opcions, així com crear remeses periòdiques.
- A partir d’un fitxer: podreu crear una
remesa a partir de la càrrega d’un fitxer.

6

REMESES DE COBRAMENT > NOVA REMESA > Tipus: Bàsic

Amb la creació d’una remesa bàsica podreu
crear remeses document a document.
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A continuació, podreu crear una remesa
de format bàsic.
Primer de tot, haureu d’entrar les dades
del lliurat o bé carregar-les des de
l’agenda de lliurats. Si voleu aprendre a
gestionar l’agenda de lliurats, reviseu
l’apartat COBRAMENTS > LLIURATS.
Posteriorment, si aneu a Editar podreu
triar el tipus de cobrament (al
venciment o descompte), així com la
data de venciment o d’avançament del
cobrament (opció només disponible per
a clients amb línia de descompte).
Seguidament,
podreu
afegir
referència i l’import de la factura.

la

I, si ho creieu necessari, hi podeu
incloure
un
text
descriptiu
complementari.
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REMESES DE COBRAMENT > NOVA REMESA > Tipus: Bàsic
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A l’apartat Confirmació podreu revisar
les dades introduïdes i modificar-les si
fos necessari.
Finalment, haureu de confirmar la
remesa de cobrament amb la
coordenada corresponent.

8

REMESES DE COBRAMENT > NOVA REMESA > Tipus: Bàsic
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Després d’informar la clau de la
coordenada corresponent, s’accedeix al
resum de l’operació, on es presenten les
dades principals de la remesa tramitada.
Novament, des d’aquesta pantalla es pot
accedir al detall dels documents i es pot
descarregar un justificant.
La remesa de cobrament haurà finalitzat.
Podreu consultar el seu estat a l’opció
Remeses enviades. Des d’allà, podreu
copiar aquesta remesa si voleu tornar-la
a enviar i veure’n la documentació.
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REMESES DE COBRAMENT > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
La creació d’una remesa configurable us
permetrà incloure múltiples documents, amb la
possibilitat de personalitzar diferents opcions,
així com crear remeses periòdiques.
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Un cop seleccionat el Format
configurable, podreu determinar la
seva freqüència: puntual o periòdica.
Si opteu per la freqüència puntual
caldrà configurar la data de venciment
per defecte i la data de descompte, on
podreu incloure la referència de la
factura o la data de venciment per a
cada cobrament.
Si opteu per una freqüència
periòdica, caldrà indicar:
- Dia del mes en què es desitja
l’execució del cobrament.
- La periodicitat amb què voleu que
es realitzin els cobraments.
- La data d’inici i de fi.
- Un concepte comú a tots els
cobraments d’aquesta remesa.
- El mes a què fa referència el
cobrament.
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REMESES DE COBRAMENT > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
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Posteriorment, caldrà seleccionar el
detall del document:
- Sense detall (només concepte): amb
aquesta opció no incloureu cap text
al detall dels documents existents
(només el concepte).
- Concepte i import: amb aquesta
opció configurareu / afegireu les
línies del detall amb el concepte i
l’import dels documents existents.
- Amb detall: amb aquesta opció
podreu incorporar una descripció a
tots els cobraments.
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REMESES DE COBRAMENT> NOVA REMESA > Tipus: Configurable
Posteriorment,
documents.
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podreu

afegir

els

Per fer-ho caldrà indicar el lliurat (codi
identificador), l’import i la data de
venciment.

Des de la lupa podreu cercar els
lliurats que prèviament haureu
introduït a la vostra agenda de lliurats.
Si voleu aprendre a gestionar l’agenda
de
lliurats,
reviseu
l’apartat
COBRAMENTS > LLIURATS.
A l’apartat Opcions podreu carregar
les dades del lliurat.

A la part inferior de la pantalla podreu
Afegir més documents si la remesa ho
requereix i Actualitzar dades per
conèixer l’import total de la remesa.
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REMESES DE COBRAMENT > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
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A l’apartat Confirmació podreu revisar
les dades introduïdes i veure els
documents associats.
I finalment podreu confirmar la
remesa de cobrament amb la
coordenada corresponent.
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REMESES DE COBRAMENT > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
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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 de la remesa
tramitada. Novament, des d’aquesta
pantalla es pot accedir al detall dels
documents.
La remesa de cobrament haurà
finalitzat. Podreu consultar el seu estat
a l’opció Remeses enviades. Des d’allà
podreu copiar aquesta remesa i
veure’n la documentació.
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REMESES DE COBRAMENT > GESTIÓ DE COBRAMENTS
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Des de l’apartat Gestió de cobraments
podreu consultar aquelles remeses
que s’han passat al cobrament i les
que estan en curs.
També podreu veure els cobraments
per remesa des de l’apartat Opcions.
Des del menú superior podreu Filtrar
per dates i estats (totes les remeses,
tractades i en curs).
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REMESES DE COBRAMENT > LLIURATS
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A l’apartat Lliurats podreu gestionar la
llista de lliurats recurrents per poder
facilitar-vos l’edició de les remeses.
Si seleccioneu Nou Lliurat podreu
incloure-hi les dades bancàries (IBAN i
entitat).
Des de l’apartat Opcions del menú
superior podreu filtrar els lliurats pel
seu Nom o Referència.
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Remeses de pagaments
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REMESES DE PAGAMENTS
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Des de l’opció PAGAMENTS > REMESES
podreu accedir a REMESES DE
PAGAMENTS i REMESES DE NÒMINES i
consultar:
- Remeses en construcció: podreu consultar
aquelles remeses que no estan finalitzades.
Des
d’OPCIONS
podreu
continuar
configurant la remesa, canviar-li el nom i fins
i tot eliminar-la.
- Remeses enviades: podreu consultar els
detalls de les remeses enviades. Des
d’OPCIONS podreu copiar la remesa per
tornar-la a enviar i visualitzar-ne els
documents.
- Remeses periòdiques: podreu consultar els
detalls de les remeses periòdiques (actives i
no actives). Des d’OPCIONS podreu editar-la,
veure’n les seves versions i decidir quina està
activa i quina no.

Des d’aquest apartat, també podreu
realitzar una NOVA REMESA de
pagament.
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REMESES DE PAGAMENTS > NOVA REMESA > Introduir dades
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Per realitzar una NOVA REMESA
haureu de seleccionar l’agrupació de
comptes d’origen, les entitats, el
compte corrent i assignar un nom a la
remesa.
Podreu escollir entre diferents
formats: Configurable o A partir d’un
fitxer.
-

Configurable: en un sol procés podreu
crear remeses que tinguin múltiples
documents, amb la possibilitat de
personalitzar diferents opcions, així
com crear remeses periòdiques.

-

A partir d’un fitxer: podreu crear una
remesa a partir de la càrrega d’un fitxer
prèviament elaborat.
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REMESES DE PAGAMENTS > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
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Un cop seleccionat el Format
configurable, podreu determinar la seva
freqüència: puntual o periòdica.
Si opteu per la freqüència puntual caldrà
configurar la data d’abonament. També
podreu indicar si voleu incloure una
referència de factura per a cada
pagament.
Si opteu per una freqüència periòdica,
caldrà indicar:
- Dia del mes en què es desitja
l’execució del pagament.
- La periodicitat amb què voleu que es
realitzin els pagaments.
- La data d’inici i de fi.
- Un concepte comú a tots els
pagaments d’aquesta remesa.
- El mes a què fa referència el
pagament.
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REMESES DE PAGAMENTS > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
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Posteriorment, caldrà seleccionar el
detall del document:
- Sense detall (només concepte): amb
aquesta opció no incloureu cap text
al detall dels documents existents
(només el concepte).
- Concepte i import: amb aquesta
opció configurareu / afegireu les
línies del detall amb el concepte i
l’import dels documents existents.
- Amb detall: amb aquesta opció
podreu incorporar una descripció a
tots els pagaments.
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REMESES DE PAGAMENTS > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
Posteriorment,
documents.
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podreu

crear

els

Per fer-ho caldrà indicar el beneficiari
(codi identificador) i l’import.
Des de la lupa podreu cercar els
beneficiaris que prèviament haureu
introduït a la vostra agenda de
beneficiaris. Si voleu aprendre a
gestionar l’agenda de beneficiaris,
reviseu l’apartat PAGAMENTS >
BENEFICIARIS.
A l’apartat Opcions podreu carregar
les dades del beneficiari.

A la part inferior de la pantalla podreu
Afegir més documents si la remesa ho
requereix i Actualitzar dades per
conèixer l’import total de la remesa.
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REMESES DE PAGAMENTS > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
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A l’apartat Confirmació podreu revisar
les dades introduïdes i veure els
documents associats.
I finalment podreu confirmar la
remesa de pagament amb la
coordenada corresponent.
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REMESES DE PAGAMENTS > NOVA REMESA > Tipus: Configurable
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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 de la remesa
tramitada. Novament, des d’aquesta
pantalla es pot accedir al detall dels
documents
i
també
podreu
descarregar un justificant.
La remesa de pagament haurà
finalitzat. Podreu consultar el seu estat
a l’opció Remeses enviades. Des d’allà
podreu copiar aquesta remesa i
veure’n la documentació.
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A l’apartat Beneficiaris podreu
gestionar el llistat dels Beneficiaris de
pagaments i el d’Empleats nòmines.
Si seleccioneu Nou Beneficiari o Nou
empleat podreu incloure-hi les dades
bancàries (IBAN i entitat).
Des de l’apartat Opcions del menú
superior podreu filtrar els beneficiaris
/ empleats pel seu Nom o crear un
Nou beneficiari / Nou empleat .
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