MKEH-INF/00078-7/2014.

EGYEDI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (KEF azonosító: 10352,
székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Államháztartási azonosító: 226176, Adószám:
15329657-2-43, képviseli: Kis Ágnes, általános főigazgató-helyettes)
mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az GriffSoft Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200503, székhely: 6723 Szeged, FelsőTisza part 31-34. M lház. fszt. 2. , Cg.: 06-10-000287, adószám: 12573936-2-06, képviseli: Szajbély
György elnök-vezérigazgató), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban:
Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltétel ekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző)
által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények
részére ,,KGR IKM modul support szolgáltatás." tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen aBeszerző
és a Szolgáltató között
keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KM0101KGRS13
aláírásának dátuma: 2013. december 20.
időbeli hatálya: a KM aláírásától számított 30 hónap
keretösszege: nettó 3 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az alábbi
szolgáltatás teljesítését:
Forrás-SQL/KGR IKM rendszer kiegészítő rendszerfejlesztése és helyszíni konzultációja a szerződés
mellékletében megadott szakmai tartalom szerint.
A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Szállító teljesíti.

1. Kiegészítő rendszerfejlesztés - KOR-IKM modullicencei között
Cikkszám:
ORFKOR147010
Ráfordítás (mennyiség):
27 nap
2. Helyszíni támogatás a Forrás-SQLIKOR rendszerhez
Cikkszám:
ORFKOR146020
Ráfordítás (mennyiség):
160 óra

3. A szerződés teljesítésének helye, határidejeés

ütemezése:

3.2. A teljesítés helye: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal székhelye
3.1. A szerződés teljesítési határideje: 2014. november 28.
3.3. A szerződés teljesítésének ütemezése:
Tevékenység

Időtartam

1. Mérföldkő:

Szerződés
aláírásának
napja

2014/10/20

2. Mérföldkő

2014110/21

2014/11/10

3. Mérföldkő:

2014/11/01

2014111/20

4. Mérföldkő:

1014111/21

2014111/28
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Tevékenység nev~
Fejlesztések, első tesztverzió
telepítés (KOR teszt, csak
ISZR bizonylat)
Teljes telepítés átadása,
oktatások (KOR teszt, ISZR
bizonylat frissí tése és IPP
utanalitika)
Tesztelések és a tapasztalatok
alapján folyamatos
ptogramfrissítés KOR teszten
Végleges rendszer és
dokumentáció átadása, élesítés
KOR-en

4. A fizetendő ellenérték:
A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások szállítását összesen 6.095.000,- Ft

+ 2% közbeszerzési díj + Áfa ellenérték fejében teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások)
tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám,
adók, díjak, illetékek, egyéb).
Fizetendő díj részletezése:
1. Kiegészítő rendszerfejlesztés - KGR-IKM modullicencei között
Cikkszám:
GRFKGR147010
Ráfordítás (mennyiség):
27 nap
Összesen:
2. Helyszíni támogatás a Forrás-SQLIKGR rendszerhez
Cikkszám:
GRFKGRl46020
Ráfordítás (mennyiség):
160 óra
Összesen:
5. Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a
Kbt. 130.§-ában és a Ptk. 292/B. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt
kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésekor alkalmazandók
az Art. 36/A.§ rendelkezései.. A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8
napon belül az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény által aláírt teljesítésigazolást
mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek.
szerepelhetnek.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogyakifizetések teljesítésére a Kbt. 125.§ (4) bekezdése irányadó.
6. Szerződésszegés, szerződés megszűnése:
6.1. KM szerinti.
6.2. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdésbenfoglaltak
ott megfogalmazottak szerint és a Kbt. 125.§ (6) bekezdés szerint jár el.
7. A szerződés tartalmának

fennállása esetén az

értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssei kapcsolatos
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ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a
mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi aBeszerző és a Szolgáltató között létrejött fent
hivatkozott KM, és az 1. számú melléklet.
8. Egyéb rendelkezések:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bek. t) pontja és a
41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (la) bekezdése, illetőleg a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bek. 1. pontja szerint a Szolgáltató képviselője
úgy nyilatkozik, hogya Szolgáltató átlátható szervezetnek minősül. A Szolgáltató tudomásul veszi,
hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen
szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Szolgáltató a nyilatkozata ellenére nem
minősül átlátható szervezetnek .. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel
ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban
foglaltak szerint jogosult a Szolgáltató átláthatóságával összefüggő, az Áht. 541A. §-ban
meghatározott adatokat kezelni. A Szolgáltató - képviselője útján - a jelen pont szerinti
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.
Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a
jelen szerződés teljesítésére még nem került sor - a jelen szerződéstől eláll.
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá .

.&:~~.~
j6~·fffl~ft

Informatikai Zrt.
Szolgáltató

';,iff: o. Informatikai Zrt.

Pénzügyi ellenjegyzés:

0723 Szeged. Felső-Tisza part 31-34
•
M. NI. fszt 2.
3.

. Dobosná Horváth

Henrietta
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Melléklet
MKEH szakrendszeri számlázás
és EFER integráció
Fejlesztési koncepcióterv

Összefoglaló
Az interfész célja EFER VPOS fizetési módhoz kapcsolódó, szakmai rendszerekből származó,
fizetési ígérvénnyel alátámasztott olyan adatok átvétele a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

(MKEH)

Forrás-SQl.

követelésállományát,

rendszerébe,

amelyek

valamint ezek Forrás-SQL

megalapozzák

az

MKEH

vevői

rendszerben történő pénzügyi elszámolásának

támogatása. A folyamat elvi vázlata:
Szakmai

rendszerek

MKEH

EFER

Forrás-SQL

rendszer

ISZR
putBizlatS

~

~

~_

Számviteli

~

bizonylat

T
anuálls

~
~
§

Automatikus

EFERj6váír6

banki

rögz~

bankbizonylatok
Automatikus

.s.

---~

betöltések Indítása

Banki könyvelő

.~I

Utalásl

állomány

Az EFER fizetési illetve elszámolási folyamat során Forrás-SQl, nem kapcsolódik közvetlenül az
EFER rendszerhez. Az EFER fizetési adatokat jelen fejlesztéssel egy időben elkészülő új ISZR
szakrendszertől kapja,

a vevői követelések alapját képező számla kiállításához szükséges adatok

átadása során. Az EFER elszámolási adatokat pedig az IPP-től kapja EFER jóváírási analitika
formájában.

Technikai megvalósítás
A szakrendszerek és Forrás-SQl,

közötti adatkapcsolat

Web Service segítségével valósul meg,

melyeket Forrás rendszer biztosít (ForrasSZl WS). Minden itt használt metód us szinkron válasszal
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nyugtáz. Az adatáramlás egyirányú, ISZR ill. IPP szakrendszer ad adatokat Forrás-SQL részére, a
WebService hívási iránya is ezzel egyező. A szakrendszer HTTPS kérései áthalad nak KGR tűzfalán.
A metódusok pontos elnevezései, az átadott mezők szerkezete, pontos azonosítói, típusai és hossz
korlátai, valamint a szinkron nyugtázás felépítése, az adatellenőrzések hibaüzenetei a megvalósítás
későbbi szakaszában, rendszertervben kerülnek rögzítésre.
Fejlesztői teszt
GriffSoft a fejlesztés idejére saját szerverén fejlesztői rendszert és WebService-et

üzemeltet,

melyekhez az érintett külső fejlesztőknek illetve MKEH Informatika munkatársainak - egyeztetés
alapján - hozzáférést biztosít. Ezen a rendszeren a kapcsolat felépítését, formai működését lehet csak
tesztelni. Tartalmi tesztelés KGR tesztrendszeren lehetséges.
KGR telepítés
MKEH Forrás-SQL

rendszer KGR üzemeltetési

környezetben

üzemel. Az EFER rendszerrel

közvetlen kapcsolatban csak IPP áll, me ly KGR üzemeltetési körén kívül esik.
ISZR ill. IPP szakrendszerek üzemeltetési környezetéből a KGR rendszerbe irányuló éles és teszt
HTTPS Web Service hívások engedélyezését a projekt megvalósítása során egyeztetni és időben
igényelni kell az illetékes üzemeltetőktől,

mely GriffSoft felelősségi körén kívül esik, de az

egyeztetésekhez segítséget ad.
A ForrasSZI WebService KGR szerveren IlS-be lesz telepítve.
Az interfész Forrás oldala KGR rendszerben, tárgyévenként egy-egy adatforráson (adatbázison) fog
működni. Mind az éles, mind a teszt KGR Forrás-SQL rendszerre kialakítunk egy-egy WebServic~
végpontot. A megvalósítás során a KGR telepítés részleteiről' adatlap készül.
Adatok ellenőrzése és javítása
A Forrás által átvett számla adatokat Forrás oldalon formailag ellenőrizzük. Súlyos hiba esetén
Forrás az átvételt visszautasíthatja

megfelelő hibaüzenet visszaküldéséveI.

A befogadás vagy

visszautasítás tényét a tételekre adott szinkron .nyugtában egyértelmű, egy karakteres sikeresség jelző
fogja jelezni.
A visszautasított tételek hibaüzeneteinek esetleges megjelenítéséről, , az esetleges javítás utáni újbóli
átadásáról ISZR szakrendszernek kell gondoskodnia. Forrás felületen nem lesz lehetőség az érkezett
adatok javítására vagy az ellenőrzési, betöltési folyamat ismételt manuális indítására. (Hibás tételek
listázására természetesen lesz lehetőség Forrásban is.)
Az IPP-től kapott elszámolási adatok ellenőrzése is megtörténik, az esetleges formai hibákról IPP
szakrendszer szinkron hibaválaszt kap.
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Fizetési folyamat
Az EFER fizetési folyamat Forrás-SQL rendszertől függetlenül zajlik le, EFER és Forrás-SQL között
az IPP-től visszakapott

adatok alapján az ISZR szakrendszer

közvetít a számla kiállításához

szükséges adatok átadás ával.
A vevői követelések alapját képező számla kiállításához szükséges adatokat ISZR szakrendszertől
kapja Forrás-SQL új putBizlatS WebService metódussal. ISZR szakrendszer a számla kiállításához
szükséges adatokat EFER fizetésenként számlákba (vevői követelés bizonylatokba) rendezve adja.
Forrás-SQL-nek.
Az ügyfél az IPP-ben az ISZR által átadott igazgatási ügyazonosítókat összevonhat egy fizetésbe.
ISZR számla képzés megkötései:
•

ISZR csak EFER VPOS (bankkártyás) fizetési mód esetén - azt követően, hogy IPP-től
megkapta a visszavonhatatlan fizetési ígérvényt- küld át számla kiállításához szükséges
adatokat Forrás-SQL-nek. A visszavonhatatlan fizetési ígérvény biztosítja a számla és a
fizetés közötti zártságot, ezért az nem igényel folyószámla kezelést a Forrás-SQL-ben.

•

Több igazgatási ügyazonosító egy fizetési tranzakcióba történő összevonása esetén az ISZR
figyeli, hogy mely igazgatási ügyazonosítóhoz kapcsolódó befizetési tétel tartozik
számlaadási kötelezettség alá, és mely nem, ezért csak a számlaadási kötelezettség alá tartozó
tételeket tartalmazó tranzakciókról küldi meg az adatokat a Forrás-SQL-nek. Pl. az azonos
VPOS fizetésbe vont illeték jellegű befizetést nem jeleníti meg ISZR az átadott adatok között.
Ezek ellenértéke az EFER technikai számláról közvetlenül külső illeték számlára lesz
átutal va, nem MKEH bevétel.

•

ISZR nem küld olyan számla kiállításához szükséges adatokat Forrásnak, amely részben kettő
vagy több különböző pénzügyi teljesítésseI teljesül (legyen az EFER vagy más jellegű
tranzakció). A megkötés szerint Forrás banki EFER jóváírás bizonylatokban a
számlahivatkozás nem lehet részteljesítéses. Egy pénzügyi ügyazonosító

=

egy Forrás-SQl,

bizonylat!
•

ISZR nem küld az interfészen olyan szakmai rendszertől származó teljesítési tételt, amely
nem EFER fizetéses. Ezeket a szakmai rendszerekből származó tételeket továbbra is
manuálisan rögzítik Forrásba. A megkötés biztosítja, ne keveredjen ajelen projekt szerinti
automatikus számlagenerálás a manuális folyamattal. Így nem jöhet létre Forrásban duplikált
számla kiállítás.

•

Az átadott számlák teljes árbevétele mindig ugyanarra a MKEH bankszámlaszámra kerül
jóváírásra, amely megegyezik a Forrás-SQL feldolgozási hely pénzkartonjával. (Itt nem az
EFER intézményi elszámoló számláról van szó.)

•

ISZR az átadott számlákat nem fogja helyesbíteni vagy sztomózni. Az esetleges korrekciók
elvégzésére Forrás-SQL rendszerben, standard felhasználói felületen kerülhet sor.
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Az ISZR szakrendszerből átvett EFER VPOS számla kiállításához szükséges adatokat partnertörzs
kapcsolat

nélkül,

pénzügyileg

még nem teljesítve

kerülnek

át Forrásba

(technikailag

még

rendezetlenül). A pénzügyi teljesítés rögzítése és ezzel a technikai rendezés az elszámolási folyamat
során, automatikusan fog megtörténni (a számviteli szabályoknak megfelelően).
A számla fejében és tételeiben Forrás-SQL megkapja a pénzügyi könyveléshez és a későbbi
elszámoláshoz szükséges EFER azonosító adatokat (ld. az adattartalmi felsorolást).
Vevői követeléseket képező számla kiállitásához szűkséges adatok adattartalma
ISZR amikor az IPP-től megkapta a visszavonhatatlan fizetési ígérvényeket, fizetésenként (EFER
pénzügyi ügyazonosítónként) a számla kiálIításához szükséges adatokat egy- "pénzügyi" számlaként
adja át Forrás-SQL-nek,

mely tartalm~za

az összes olyan szakmai tételt, melynek árbevétele

MKEH-et illeti.
A putBizlatS metódusban Forrás-SQL-nek átadott fejadatok (bizonylat
•

=

számla):

Külső bizonylatszám (bizonylat ISZR szakrendszeri azonosítója vagy üres, max. 16
karakter!)

•

Rendelés azonosítója - max. 12 karakter, lehet üres, későbbi felhasználásra

•

Bizonylattípus - fix: PEVO1

•

Követelés pénzneme - fix: HUF

•

Fizetés módja - fix: bankkártyás (FlZY)

•

Bizonylat dátuma - fix: átadást követő banki nap

•

Bizonylat fizetési határideje - fix: átadást követő banki nap

•

Bizonylat teljesítési dátuma - fix: átadást követő banki nap

•

Partner kódja - fix: gyűjtő partnerkód átadása egyeztetés alapján

•

Partner számlázási neve (egysoros, max. 80 karakteres szöveg, amelyet a Forrás-SQL
nyomtatási formátum kétsorosra tör.)

•

Partner számlázási címe (formája és kezelése a számlázási névvel azonos)

•

Bruttó végösszeg

•

Feldolgozási hely - fix: üres, Forrás-SQL-ben paraméterezett fix feldolgozási helybe kerül
minden bizonylat

•

Pénzkarton - fix: üres, bizony lati tömb szerinti lesz

•

EFER-be is átadott pénzügyi ügyazonosító - Kötelező. Egyazonosítóhoz

pontosan egy

bizonylat készül!
•

EFER-be is átadott tranzakció azonosító - Kötelező

•

POF nyomtatás készüljön - fix IVNN (nem) POF nyomtatás később sem választható,
projektnek nem része POF generáló eszköz fejlesztése.

A bizonylat egy vagy több tételt tartalmaz:
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•

Bizonylat tétel sorszáma (bizonylatonként l-től kezdődő sorszám, ISZR szakrendszer képzi)

•

Szakrendszeri jogcím (max. 9 karakteres kód, Forrás-SQL-ben paraméterezendő törzs)

•

Max 70 karakteres tétel szöveg. Ha ISZR szakrendszer nem tölti, a cikk ill. a pénzügyi
jogcím szövege lesz - egyeztetni kell, melyik a célszerű

•
•

Mennyiség
Mennyiségi egység (MKEH Forrás-SQL törzs szerint, pl. DB, vagy cikktrörzs szerint
alapértelmezett)

•

Nettó egységár

•

Nettó összeg.

•

ÁFA összeg - projekt indításakor O,később érkezhetnek ÁFÁ-s tételek

•

ügyindítás dátuma (jogcím és ÁFA megfeleltetés ellenőrzéséhez szükséges "teljesítési
dátum")

•

Elszámolási egység - fix: üres, Forrás-SQL-ben paraméterezett egy érték lesz minden
bizonylatban

•

EFER igazgatási ügyazonosító

- Kötelező. Különböző szakmai rendszerekből is származhat,

de nem szabad ilyen azonosító befizetése it megbontani különböző bizonylatok között!
Az interfész nem támogatja a helyesbítést és sztornózást. Csak forintos, EFER VPOS bankkártyás
fizetésű számlák (PENVOI) átadása lehetséges. A kapott adatokon ellenőrizzük a fontos törzs
megfeleléseket és belső összeftiggéseket.
Az átvett INPUT adatok sikeres ellenőrzése után azonnal létrejön a Forrás-SQL PENVOI számla. A
WebService válasz tartalmazni fogja a Forrás-SQL azonosítót, melyet ISZR szakrendszernek le kell
tárolnia (ha másért nem, legalább esetleges későbbi hibakeresések miatt).
Bizonylatok generálása
A befogadott bizonylatok közvetlenül Forrás-SQL pénzügyi modulba kerülnek. Az interfészen
átadott bizonylatok

nem jelennek meg a Forrás-SQL

kereskedelmi

modulban!

(Ellentétben a

hasonló szakmai rendszerből származó, de manuálisan rögzített Forrás-SQL bizonylatokkal.)
A bizonylat kiállítás végleges, mezőszintű részleteit a rendszerszervezés során az MKEH illetékes
munkatársaival

egyeztetni fogjuk.

Előzetesen:

Interfész

szinten egy Feldolgozási

hely, egy

elszámolási egység és egy PENVOI bizonylati tömb állítható be. A bizonylatok fejléce és lábjegyzete
a beállított PENVO 1 bizonylati tömbből jön. A pénzkarton a bizonylati tömbből meghatározott. A
bizonylat időszaka a bizonylat dátuma alapján automatikus. Egyes főkönyvi dimenziókat a betöltő
program tud venni a beállított cikkből vagy pénzügyi jogcímből. Az interfész automatikusan nyit
naplót, előre beparaméterezett, két karakteres napló kezdettel..
A tételben átadott szakrendszeri jogcím kódhoz Forrás-SQL-ben paraméterezhetően, automatikusan
kitöltött lesz a tételekben:
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•

pénzügyi jogcím, ha nincs kitöltve, a cikkből vesszük, mely esetben az egyéb törzsek
elsődleges kitöltési forrása is a cikk törzs lesz, nem a jogcím

•

cikk-kód - ez felel meg MKEH-nél a díjtételnek

•

egyedi gyűjtő

•

ERA kód

/

Mivel csak gyűjtő partnerrel vesszük át a bizonylatot, a fenti adatokból minden szakrendszeri
jogcímhez csak egy-egy állítható be. (Azaz nem lesz partner szektora szerinti ERA/egyedi gyűjtő
alábontási lehetőség, pl. vevő "ÁH-hoz tartozik" / "Áh-hoz nem tartozik" szerint nem lehet
megkülönböztetés a fenti kódokban).
A bizonylatok zárt, de NEM nyomtatott állapotban készülnek el. A nyomtatás standard Forrás-SQL
pénzügyi modulban történik.
WebService mevalósítása
ISZR egy-egy számlát egy-egy putBizlatS ForrasSZI.WebService metódussal ad át Forrás-SQL-nek.
A számla fej és tétel adatait a metódus egy CDA TA XML mezőjében adja át, melyet ForrásSZl
GriffSoft által megadott XSD szerinti ellenőrzéseknek

vet alá, majd. ezek sikeressége esetén

adatbázisba tárolja az érkezett adatokat, végül elkészít a végleges számlát is az érkezett adatok
alapján.
Forrás-SQL szinkron válaszában nyugtázza a számla kiállításához szükséges adatok átvételét, siker
esetén a kiállításra kerülő számla számát is. Hiba visszajelzése esetén a vevői követelés Forrás-SQL
rendszerben. nem jött létre és ez a későbbiekben sem történhet meg automatikusan. Ezért ISZR
szakrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a követelést (a számla kiállításához szükséges
adatokat) későbbiekben automatikusan és/vagy manuális indításra újra átadja mindaddig, amíg a
követelés sikeres átvételre nem kerül.
A fizetési folyamat támogatásához GriffSoft elkészíti:
•

ForrasSZI új putBizlatS WebService metódusát, mely ellenőrzések után Forrás-SQL
pénzügyi modulba rögzíti a vevői követelést, mint új számlát.

Partnerek kezelése
Forrás rendszerbe partner törzs adatok nem kerülnek át az interfészen keresztül.
A számlák fejében a partner adatai leíró adatok lesznek: csak számlázási nevet és címet kell átadni.
A követélést

"EFER-VPOS

technikai

gyűjtő partner"-rel

rögzítjük,

így folyószámlában

egy

partnerként jelennek meg ezek a követelések.
Ezt azért tehetjük meg, mert ISZR csak azután adja át a bankkártyás fizetésre vonatkozó adatokat
Forrás-SQL-nek, miután az IPP-től megkapta

az OTP által kiállított

visszavonhatatlan fizetési

igérvényt. Így bizton várhatjuk, hogy a technikailag még rendezetlen számla néhány nap múlva, az
elszámolás során automatikusan rendezésre kerülnek Forrás-SQL rendszerben.
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E módszerrel a Forrás-SQL rendszer partnertörzsének

kezelőit is tehermentesítjük

az egyébként

várható partner duplikátumok szükségszerű manuális rendezése alól.
A partnerkezeléshez a fejlesztés során GriffSoft elkészíti:
• Egy db. gyűjtő partner rögzítése

Elszámolási folyamat
Az elszámolási folyamat során szükséges EFER elszámolási adatokat Forrás-SQL az IPP rendszertől
kapja új IntUtalasiMegbizasAnalitikaAtadas

WebService metódusunkkal.

Az analitikában Forrás-SQL megkapja többek között:
•

Egyedi analitika azonosító

•

Devizanem (HUF)

•

Esedékesség dátuma

•

Kedvezményezett bankszámla

•

Intézményi átvezetési bankszámla

•

Igazgatási ügyazonosító

(korábban ISZR által generálva, vevői kötelezettség tételben átadva,

Forrás beazonosítás másodIagos adata)
•

Tranzakció azonosító (Forrásban nem használt)

•

Pénzügyi ügyazonosító (vevői kötelezettség fejben átadva, Forrás beazonosítás elsődleges
adata)

•

Összeg

A megkapott elszámolási adatokat Forrás-SQL PSZFOGAD betöltési állományba menti, amelyet
manuálisan indított PSZFOGAD

banki jóváírás

generálással töltenek be - igazodva a banki

műveletek elektronikus betöltésének Forrás-SQL-ben szokásos munkamenetéhez.

A PSZFOGAD

betöltés során a program összeveti az elszámolási adatokat a korábban átvett vevői követelésekben
megkapott EFER azonosítókkal. Ezek alapján automatikusan elkészülnek az ISZR szakrendszerből
átvett vevői követelések banki jóváírásai (BVEVO számlahivatkozásra). Ezzel .Jcipontozza" az eddig
még technikailag rendezetlen követeléseket.
Az elszámolási folyamat támogatásához a fejlesztés során GriffSoft elkészíti:
•

ForrasSZI új IntUtalasiMegbizasAnalitikaAtadas

WebService metódusát, mely

ellenőrzések után az analitikát lementi PSZFOGAD betöltéshez, az átvételt nyugtázza IPPfelé.
•

A lementett analitikát PSZFOGAD-ba betöltő program

•

A betöltött analitika alapján a PSZFOGAD beazonosítást elvégző program, me ly az ISZR
számla tételekben megkapott EFER ügyazonosítókhoz rögzíti a banki jóváírásokat. Egy
fizetési eseményhez (pénzügyi ügyazonosítóhoz) pontosan egy banki tétel készül, amely
teljes összegű számlahivatkozás jóváírásokat fog jelenteni.
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•

PSZFOGAD betöltési folyamat paraméterezése, tesztelése.

Forrás-SQL-ben NEM automatizáljuk:
•

Az EFER technikai számla átutalásaival kapcsolatos feladatokat. (IPP az átutalás ELECTRA
állományát elkészíti, ez Forrás-SQL-től függetlenül automatikus. Az ennek megfelelő EFER

.

.

analitikát nem fogadjuk és nem használjuk fel Forrás-SQL-ben, mivel a napi legfeljebb egy
Forrás-SQL banki tétel könyvelését a szokásos napi banki munkamenetnek megfelelően
manuálisan rögzítik.)
•

Az EFER tranzakciós díjak elszámolását. (A bruttó jóváírások könyvelése az elszámolási
fejlesztések köszönhetően automatikus lesz, a rendszeresen érkező tranzakciós díjak banki
forgalma pedig az EFER analitikától függetlenül, egy összegben rögzíthető manuálisan, a
Forrás-SQL-ben szokásos szállítói követelések terheléseinek rögzítése során.)

•

Az EFER elszámolások ellenőrzést. (Az EfER ellenőrzési folyamatokat MKEH az IPP vagy
más rendszerben végzi.)
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