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Co to jest i jak działa?
mBank CompanyConnect Developer upraszcza codzienną pracę i oszczędza czas specjalistów w Twojej firmie.
Nie muszą oni już logować się do dwóch niezależnych systemów czy ręcznie kopiować dane. Teraz możesz
„bankować” bezpośrednio ze swojego systemu. Rozwiązanie oferuje dostęp do webServices (API) mBanku,
co daje pełną swobodę w zakresie wykorzystania narzędzi autoryzacyjnych i wdrożonych funkcji i wyboru
technologii

Dla kogo?
Rozwiązanie doceniają klienci, którzy:

nn szukają rozwiązań uszytych na miarę
nn dysponują własnych działem IT, lub firmą zewnętrzną która przygotuje oprogramowanie
nn cenią swój czas, nie chcą przełączać się między systemami

Dlaczego warto?
Poznaj najważniejsze zalety naszego systemu:
nn możesz bezpośrednio ze swojego systemu finansowo-księgowego wysyłać zlecenia do banku i rozliczać
swoje transakcje na podstawie pobranego z banku pliku elektronicznego MT940, raportu lub wyciągu
bankowego
nn unikasz ryzyka ludzkich błędów, bo wymiana danych odbywa się automatycznie (sam decydujesz o zakresie
usługi i uprawnieniach pracowników)
nn integracja systemów jest wygodna, intuicyjna i bezpieczna

Opłaty
W przypadku mBank CompanyConnect Developer pobierana jest opłat jednorazowa:

nn przygotowanie i udostępnienie środowiska wdrożeniowego (test)

Opłata pobierana jest zgodnie ze stawką określoną w obowiązującej TOiP.
Dodatkowo za korzystanie z usługi pobierana jest opłata miesięczna, zgodnie z TOiP.

Jak zacząć?
Jestem nowym Klientem i chcę skorzystać z rozwiązania
Na początek Twój dział IT / firma która będzie przygotowywać rozwiązanie powinna zapoznać
się z dokumentacją. Jeśli po wstępnej analizie chcesz rozpocząć wdrożenie należy:
nn złożyć w banku dyspozycję udostępnienia środowiska wdrożeniowego mBank CompanyConnect Developer
nn dodatkowo należy podpisać z bankiem umowę o zachowaniu poufności (wg wzoru mBanku)
Po zakończeniu wdrożenia i testów, należy złożyć w banku:
nn podpisany protokół z testów (wg wzoru mBanku)
nn dyspozycję aktywacji/dezaktywacji usługi lub
nn aneks do umowy ZURB, lub umowy mBank CompanyNet
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Czy zamiast tego usługę może aktywować administrator?
Tak, pamiętaj jednak o złożeniu w banku podpisanego protokołu z testów.

Korzystam już z rozwiązania – ale chcę dodać kolejną firmę
W tym przypadku wystarczy zmiana konfiguracji, nie ma konieczności ponownego testowania
jeśli istniejące rozwiązanie ma zostać jedynie rozszerzone o obsługę kolejnego podmiotu.
Usługę w systemie mBank CompanyNet możesz aktywować na kilka sposobów:

Jak samodzielnie aktywować usługę?
1. Kliknij w Centrum Administratora

2. Kliknij w „Dane firmy”, a następnie „Preferencje”

3. Przewiń ekran w dół. Usługę mBank CompanyConnect znajdziesz w sekcji „Dodatkowe dostępy”. Autoryzuj jej
uruchomienie.
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Jak aktywować usługę, bez udziału administratora?
1. Złożyć w banku dyspozycję aktywacji/dezaktywacji usługi lub,
2. Podpisać aneks do umowy ZURB lub umowy mBank CompanyNet z bankiem
Uwaga: W przypadku aktywacji usługi przez pracownika banku jest pobierana dodatkowa jednorazowa opłata
za realizację dyspozycji Klienta

Czy coś jeszcze jest potrzebne?
Potrzebujesz narzędzia, którym będziesz autoryzować zlecenia. Może to być:

nn podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym
nn urządzenie mobilne z aktywną Mobilną autoryzacją
nn token
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