InCash Ügyvitel Zrt.

1139 Budapest, Forgách utca 19.
Tel.: +36-1/238-0814
E-mail: incash@incash.hu

InCash Ügyviteli Rendszer
Bisnode – Webservice Adatintegráció
Ügyfél-kezelés, értékesítés, beszerzés
(érvényes: 2020.01.15)

Felhasználói összefoglaló
A Bisnode gyorskeresési szolgáltatását korábban már integráltuk a rendszerbe új ügyfelek felvitelénél.
A keresési szolgáltatás mellett most elérhetővé tettük a partnerek részletes adatainak és minősítésének
megjelenítését az ügyféltörzsben, és a kritikus felületeken is, mint a rendelések, szállítólevelek, számlák
készítése, továbbá a beszerzési bizonylatok befogadása.
A szolgáltatás két módon érhető el:
- a Bisnode-dal kötött Webservice szolgáltatási szerződés alapján
- szolgáltatási szerződés nélkül, bemutató (demo) jelleggel, két előre meghatározott cég adataival
Amíg szolgáltatási szerződés nélkül használják a funkciókat, addig azok bemutató jelleggel jelennek meg. Az
ügyféltörzsben két, előre meghatározott cég adatait kérhetik le és nézhetik meg, melyek lekérdezését a
Bisnode díjtalanul biztosítja. Az egyik adatsor a Bisnode-ra (valós cégadatok), a másik egy fiktív „Minta” cégre
vonatkozik. Alkalmas arra, hogy megítéljék a megjelenített adatok körét, a lehetőségeket. A beszerzési és
értékesítési dialógusokon is erre a módra utaló információt láthat.
Az ügyféltörzs, a rendelés/számla/szállítólevél, ill. a beszerzési dialógusokon is lehetőséget biztosítunk a
Bisnode-dal való kapcsolatfelvételre. Az erre a célra kialakított kapcsolatfelvételi weblap egy gombnyomással
elérhető ezekről a dialógusokról.
Az ügyféltörzset kezelő dialógus alsó része kiegészült egy új füllel, mely az elérhető, lekérdezhető
cégadatokat mutatja be (attól függően, hogy bemutató céllal használjuk, vagy már van Bisnode Webservice
adatintegrációs előfizetésünk).
Ha rendelkezünk Bisnode Webservice adatintegrációs előfizetéssel (Részletes adatcsomag ill. Kiemelt partner
jelölés), akkor a partnerek listájában kiválasztott sorra (ügyfélre) vonatkozóan láthatjuk a cég-, pénzügyi- és
minősítési adatokat. Az itt megjelenített adatokkal az ügyfél tárolt adatait is egyszerűen frissíthetjük, így a
bejegyzett címet, az adószámot (tipikusan az utolsó három jegy változását), email címet,
bankszámlaszámokat, és telephelyek címeit.
A cégadatok lekérdezése adószám alapú, így csak azoknál az ügyfeleknél működik, melyekhez a
rendszerünkben az adószám is rögzített. (A hiányzó adószámok pótlására is lehetőséget ad a Bisnode
szolgáltatás, ahogy a későbbiekben bemutatjuk.)
A Bisnode szolgáltatásból lekérhető adatok köre igen széles. A cég alapvető azonosító adatai (cégnév,
adószám, cégjegyzékszám, alapítás éve, székhely címe, alkalmazottak száma stb.) mellett a jegyzett tőke, a
legutóbbi évek mérleg adatai, továbbá a cég státuszát jelző adatok stb. (Az adatmezők körének pontos leírása
a Bisnode-Incash integráció adattartalom dokumentumban ismerhető meg).
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Ez utóbbiak között egy háromállású „szemafor” adat az, ami a legközvetlenebbül látható. A cég minősítését
piktogramokkal és szövegesen is megjelenítjük:
A partnerrel való üzletkötés az átlagosnál alacsonyabb kockázatot rejt.
A partnerrel való üzletkötés további körültekintést és alaposabb cégellenőrzést, cégminősítést igényel.
A partnerrel való üzletkötés az átlagosnál magasabb kockázatot rejt.
A céggel kapcsolatos negatív események listája is látható (ha van ilyen), így a végrehajtási eljárásokról,
felszámolásról, bírságokról és más olyan eseményekről, melyek a céggel való kapcsolatot kockázatossá
teszik, közvetlen információt kaphatunk.
A szolgáltatás a kiemelt partnerek esetében megnevez egy maximális hitelkeretet is, ami az adott céggel
kapcsolatban a minősítő szerint ajánlott érték. Ezen kívül megérkezik a vizsgált cég pontos minősítése is 0100-ig terjedő skálán, és a cég fizetési tapasztalata is, ami megmutatja, hogy milyen fizetési szokással fizet a
cég a beszállítói felé, amennyiben a Bisnode rendelkezik ezen adatokkal.
Az értékesítési, ill. a beszerzési bizonylatok dialógusain a teljes lekérhető adatkörből az ott releváns adatokat
mutatjuk be közvetlenül. Az adatok megjelenítése az ügyfél kiválasztása után azonnal megtörténik, jól látható,
figyelem-felhívó módon, így a felhasználó egy pillantással tájékozódhat.
A működés feltételei
A szolgáltatás bemutató (demo) módban közvetlenül rendelkezésre áll.
Ha a program felhasználója saját webservice adatintegrációs szerződést köt a Bisnode online elérésére, akkor
csak meg kell adnia a hozzáférési nevet és jelszót, továbbá a szolgáltatás szervizkódját (melyeket a
szerződéssel megkap – a szervizkódot alapértelmezett értékre beállítva kínáljuk fel). Az adatokat a Beállítások
dialógusán az Integráció/Bisnode fülön tölthetik ki, s ezután azonnal elérhetővé válnak a funkciók a program
megfelelő dialógusain.
A szerződéses kereteket a rendszer felhasználója és a Bisnode között létrejövő szerződés határozza meg, így
azt is, hogy egy időszakban mennyi adószámra vonatkozik a lekérdezési keret, és mennyi ügyfelet
(adószámot) jelölhet a felhasználó kiemelt partnerré.
A lekérdezhető adószámok kerete azt jelenti, hogy ennyi különböző adószámra vonatkozóan kérhetünk le
cégadatokat. Az egyszer lekérdezett ügyfél (adószám) adatai egy szerződéses időszakon belül (tipikusan egy
év) korlátlan számban lekérdezhetők.
Az egyes ügyfeleinket kiemelt partnerré jelölhetjük, ami azt biztosítja, hogy a lekérdezéskor szélesebb
adattartalmat kapjunk. Az ilyen listára azokat a partnereket érdemes felvennünk, akikkel a legtöbbször, ill. a
legnagyobb értékben hajtunk végre üzleti tranzakciót.
A feltételekről, a keretszámokról és a kapcsolódó szolgáltatási költségekről a Bisnode ad részletes
tájékoztatást. Az InCash alkalmazás a beállított kereteket, felhasznált keresési számokat, kiemelési
jelöléseket a technikai kommunikációban megkapja, így a működést annak alapján szabályozza.
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Használati útmutató
Bemutató (demo) működés
Az ügyféltörzs ablakon az alsó, ”Részletek” nézetben új fül jelenik meg „Bisnode demo” címmel.

Erre kattintva a ügyféllista pozíciójától függetlenül két előre beállított cég egyikének adatait láthatjuk. Az
egyikük a Bisnode, a másik egy fiktív cég a „Minta Zrt.”. A lekérdezés során a valós folyamat zajlik le, vagyis a
beállított adószámok közül kiválasztottra („Demo cég A”, ill. „Demo cég B” kapcsoló) megtörténik a lekérdezés
a Bisnode szerveréről, majd a kapott adathalmazt rendezve és strukturálva megjelenítjük.
A lap három részre tagolódik: cég információk, pénzügyi adatok, kiemelt partner adatmezők.
A pénzügyi adatok blokkban két pénzügyi adatot, valamint három pénzügyi mutatószámot és maximum 3 évre
visszamenőleg mérlegadatokat kapunk. Megjelenítjük a mérlegadatok záró dátumát is, hiszen azokat csak
évente szolgáltatják a cégek, s azok az IM - Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat www.e-beszamolo.hu címen elérhető nyilvános adatbázisából kérhetők le. Az egyes sorok mellett
látható háromszögek (nyílhegyek) segítségével a részletek elrejthetők ill. felfedhetők.
A mérlegadatokat grafikusan is megjelenítjük, ha azokból legalább két évre vonatkozóan rendelkezésre áll
adat. A kiemelt partneradatok szekciója alatt (vagy helyén) jelenik meg a grafikon, melyben a bal oldali
feliratra duplán kattintva, vagy a jobb alsó sarokban látható kis háromszög alakú ikonra kattintva
változtathatjuk a megjelenített adatot (árbevétel, adózás előtti eredmény stb.)
A cég információk listája szintén strukturált, a felesleges részletek becsukhatók, kinyithatók.
A kiemelt partner adatmezők listája csak akkor kap tartalmat, ha az adott ügyfél kiemelt (azaz kiemelt
partnernek jelöltük az InCash ügyviteli rendszerben vagy a PartnerControl felületen). A demo működésben
rendelkezésre álló adószámok kiemeltnek is minősülnek, így itt is megjelennek a lehetséges adatsorok.
A lap jobb-felső sarkában található „Bisnode kapcsolatfelvétel” gomb megnyomásával a böngészőben
megnyílik egy kapcsolati űrlap, melyet kitöltve a Bisnode-dal kezdeményezhető a szolgáltatás iránti
érdeklődés.
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Bemutató módban az értékesítés és a beszerzés dialógusain is erre a módra utaló információ jelenik meg:

ill.:

Mindhárom képernyőn (ügyféltörzs, értékesítés, beszerzés) talál „Bisnode kapcsolatfelvétel” gombot, melynek
hatására az alapértelmezett böngészőben nyílik meg a kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosító lap.
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Éles működés
Élő Bisnode Webservice adatintegrációs szerződéssel, s annak bejelentkezési adatait a beállítási képernyőn
megadva a program az éles Bisnode funkciók lehetőségeit használja.
Ügyféltörzs dialógus
Az ügyféltörzs dialógus alsó részén új fül jelenik meg: „Bisnode adatok”. Erre kattintva a listában kiválasztott
ügyfélre vonatkozóan jelennek meg a céginformációk. Amíg ez a lap van előtérben, addig a lekérdezés
minden esetben végrehajtódik, amikor új ügyfél sorára lépünk.
A felső részen, az ügyfelek listájának bal szélén ikonok jelennek meg, melyek a korábban már lekérdezett
ügyfelek minősítésére utalnak ugyanazokkal a piktogramokkal, melyeket az alsó részen nagyobb méretben
láthatunk.
Mivel a lekérdezés adószám alapú, azoknál az ügyfeleknél, melyeknél nincs megadva az adószám az alsó
rész adatablakai üresek maradnak, s előttük a listában sem jelenhet meg piktogramm.

Amikor az alsó részen a „Bisnode adatok” lapra váltunk, vagy ha ez a lap már előtérben van és elmozdulunk
az ügyfelek listájában, akkor megtörténik a lekérdezés a Bisnode szerveréről, majd a kapott adathalmazt
rendezve és strukturálva megjelenítjük. Ez az adott környezettől, az internet elérés sebességétől függően
néhány tized másodpercet vesz igénybe.
A lap három részre tagolódik: cég információk, pénzügyi adatok, kiemelt partner adatmezők.
A mérlegadatokat grafikusan is megjelenítjük, ha azokból legalább két évre vonatkozóan rendelkezésre áll
adat. A kiemelt partneradatok szekciója alatt (vagy helyén) jelenik meg a grafikon, melyben a bal oldali
feliratra duplán kattintva, vagy a jobb alsó sarokban látható kis háromszög alakú ikonra kattintva
változtathatjuk a megjelenített adatot (árbevétel, adózás előtti eredmény stb.)
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A pénzügyi adatok blokkban két pénzügyi adatot, valamint három pénzügyi mutatószámot és maximum 3 évre
visszamenőleg mérlegadatokat kapunk. Megjelenítjük a mérlegadatok záró dátumát is, hiszen azokat csak
évente szolgáltatják a cégek, s azok az IM - Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat www.e-beszamolo.hu címen elérhető nyilvános adatbázisából kérhetők le. Az egyes sorok mellett
látható háromszögek (nyílhegyek) segítségével a részletek elrejthetők ill. felfedhetők.
A cég információk listája szintén strukturált, a felesleges részletek becsukhatók, kinyithatók.
A cég minősítésére vonatkozó „szemafor” adat a lista felett, piktogrammal, a táblázatban szövegesen is
látható:
A partnerrel való üzletkötés az átlagosnál alacsonyabb kockázatot rejt.
A partnerrel való üzletkötés további körültekintést és alaposabb cégellenőrzést, cégminősítést igényel.
A partnerrel való üzletkötés az átlagosnál magasabb kockázatot rejt.
Azoknál az ügyfeleknél, akiket megjelöltünk kiemelt partnerként a piktogramok egy világosabb változata
jelenik majd meg, de a színek jelentése nem változik, de mellettük megjelenik a Bisnode Rating, mint a
legfontosabb minősítési jellemző:
A partnerrel való üzletkötés az átlagosnál alacsonyabb kockázatot rejt.
A partnerrel való üzletkötés további körültekintést és alaposabb cégellenőrzést, cégminősítést igényel.
A partnerrel való üzletkötés az átlagosnál magasabb kockázatot rejt.
A céggel kapcsolatos negatív események listája is megjelenített, így a végrehajtási eljárásokról,
felszámolásról, bírságokról, más olyan eseményekről, melyek a céggel való kapcsolatot kockázatossá tehetik
közvetlen információt kaphatunk.
A szolgáltatás (a kiemelt partnerek esetében) megnevezhet egy maximális hitelkeretet is, ami az adott céggel
kapcsolatban a minősítő szerint ajánlott érték. Ezen kívül megérkezik a vizsgált cég pontos minősítése is 0100-ig terjedő skálán (Bisnode Rating), és a cég fizetési tapasztalata is, ami megmutatja, hogy milyen fizetési
szokással fizet a cég a beszállítói felé, amennyiben a Bisnode rendelkezik ezen adatokkal.
A kiemelt partner adatmezők listája csak akkor kap tartalmat, ha az adott ügyfél kiemelt. (A kiemelt partner
adatmezők készlete a Bisnode Magyarországgal kötött szerződéstől függ. (Pontos leírásuk a Bisnode-InCash
adattartalom dokumentumban tekinthető meg.) E lista alatt lehetőségünk van az ügyfelet kiemeltté tenni (ha
még nem az), vagy megnyitni a kiemelt ügyfelek listáját, ahol áttekinthetjük azt.
A kiemelt partnerek listáját megnyitó gomb feliratában mindig látható, hogy hány kiemelt partnerünk van és
mennyi jelölhető még.
A cég információk listájában egyes mezők mellett kék „plusz” jelű gomb látható. Az ilyen mezőkön duplán
kattintva kezdeményezhető az adott ügyfél megfelelő adatának módosítása. Így a bejegyzett cím, az adószám
(itt az utolsó három jegy változása esetén van értelme a frissítésnek, hiszen az első nyolc számjegy
bizonyosan azonos), a közösségi adószám, az egyes bankszámlaszámok, az email cím és a telephelyek
címei egyenként.
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Példák más cégekre vonatkozó információkra:
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Abban az esetben, ha olyan ügyfélre lépünk a listában, akinek adószámára még nem volt keresés, akkor a
felhasználó erre vonatkozó üzenetet kap, és gombnyomással jelezheti, hogy valóban le kívánja kérdezni az
ügyfelet. Ennek az a jelentősége, hogy a lekérdezések (a lekérdezhető adószámok) kerete véges, így csak
azokat az ügyfeleket érdemes lekérdezni, akikre valóban kíváncsiak vagyunk.
A megjelenő üzenetben információt kapunk a még rendelkezésre álló keret méretéről is.

Hiányzó adószám lekérése
Ha olyan ügyfelet választunk ki a listából, melynek nincs kitöltve az adószáma, akkor a Binode adatok lapja
csak üres listákat fog mutatni (bennük a hiányzó adószámra utaló sorral), és a szemafor piktogramok
mindegyike elszürkül, hiszen a Bisnode-tól csak adószám alapján lehet a részletes céginformációkat
lekérdezni.
Ilyen esetben lehetőséget biztosítunk az adószám megkeresésére úgy, hogy a dialógus első, „Adatok” lapján
az adószám mező melletti „Keresés” gombbal az ügyfél neve alapján gyorskeresést hajtunk végre. A
felbukkanó maximum tíz-elemű listából a felhasználó kiválaszthatja azt, amelyik pontosan megfelel a
kiválasztott ügyfélnek, s ekkor a lekért adatból az adószámot a program bemásolja az ügyfél adószám
mezőjébe. Ezt a kitöltést a „Módosítás” gombbal érvényesítheti. Ezt követően pedig már nem lesz akadálya a
részletes adatok lekérésének.
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Beszerzések dialógusa
A dialógus jobb oldali sávján a kiválasztott ügyfélre vonatkozóan megjelenik néhány adat és számszerű érték.
Ezek alatt kap helyet a Bisnode-információk szakasza, ami a szemafor-piktogramokból, és az itt releváns
információk listájából áll. A lekérdezés az ügyfél (szállító) kiválasztását követően történik meg, majd
megjelenik a minősítés piktogramja és az itt releváns adatok. A minősítés (szemafor) piktogramja a képernyő
felső részén, a szalagon is látható, nagyobb méretben, így könnyen és gyorsan észrevehető:

Ha az ügyfél adószáma nincs kitöltve, akkor a minősítés piktogramja eltűnik és a lista az adószám hiányára
utaló szöveget jelenít meg.
Ezen a dialóguson is előfordulhat, hogy olyan ügyfelet választ ki, akit korábban még nem kérdezett le Ekkor
az ügyféltörzs ablakához hasonlóan információt kap a lehetséges lekérdezések fennmaradó számáról és
gombnyomással kezdeményezheti a lekérdezést.
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Értékesítések dialógusa
A dialógus jobb oldali sávján a kiválasztott ügyfélre vonatkozóan megjelenik néhány adat és számszerű érték.
Ezek alatt kap helyet a Bisnode-információk szakasza, ami a szemafor-piktogramból, és az itt releváns
információk listájából áll. A beszerzéshez hasonlóan e dialógus tetején a szalagon is látható a minősítés
(szemafor) piktogramja a gyors és könnyű tájékozódás érdekében:

Ha az ügyfél adószáma nincs kitöltve, akkor a minősítés piktogramja eltűnik és a lista az adószám hiányára
utaló szöveget jelenít meg.
Ezen a dialóguson is előfordulhat, hogy olyan ügyfelet választ ki, akit korábban még nem kérdezett le. Ekkor
az ügyféltörzs ablakához hasonlóan információt kap a lehetséges lekérdezések fennmaradó számáról és
gombnyomással kezdeményezheti a lekérdezést.
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Beállítási felület használata
A beállítások dialógus „Integráció/Bisnode” lapján minden a Bisnode szolgáltatással kapcsolatos beállítást
elvégezhet.

Az „Engedélyezés” szekció „Integrációs szolgáltatások engedélyezése” globális hatású jelölőnégyzet
segítségével teljes körűen engedélyezheti vagy tilthatja a Bisnode szolgáltatások megjelenését a programban.
E szekció mellett is talál kapcsolatfelvételi gombot, ami a Bisnode kapcsolatfelvételi űrlapjához vezető lapot
nyit meg az alapértelmezett böngészőben.
A „Kereső ablak” szekció használata
A szekció beállításai lokális érvényűek, csak az adott munkaállomásra vonatkoznak és csak az ügyfélfelvitel
során felbukkanó gyorskeresési funkcióra vonatkoznak.
A „Keresés csak gombnyomásra” jelölőnégyzet bejelölésével az automatikus keresés tiltható. Ennek azokon a
korszerűtlen operációs rendszert (pl. Windows XP és korábbiak) futtató munkaállomásokon lehet jelentősége,
melyeken a funkció kompatibilitási problémák miatt hibaüzeneteket eredményez. Ha ez a jelölőnégyzet
beállított, akkor az új ügyfél felvitelénél a név mező mellett megjelenik egy gomb a Bisnode ikonjával jelölve, s
a keresés ennek megnyomására indul csak el. Ugyancsak érdemes lehet ezt a kapcsolót beállítani akkor, ha
jellemzően sok új ügyfelet vesznek fel és a felviteli folyamatot az időzített keresés lassítaná.
A „Találati lista átlépése TAB-bal” jelölőnégyzet bejelölésével elérhető, hogy a névmező szerkesztése után,
amikor megjelenik a keresőlista a TAB gombnyomás ne a listába ugorjon, hanem zárja be a listát és a
következő szerkesztő mezőre lépjen. Erre akkor lehet szükség, ha a mezők közötti navigálásban a TAB
gombot használják elsődlegesen. Ha a név mezőbe pontos nevet írtak és a találati listára nincs szükség,
akkor így egyszerűen léphetnek a következő mezőre. Ha a találati listában kívánnak mégis navigálni, úgy a
lefelé nyíl gombbal be lehet a listába lépni. Ez a beállítás csak a TAB gomb viselkedésére van hatással.
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Itt szabályozható az az időtartam is, aminek el kell telnie a név mezőbe beírt utolsó karakter után, a keresés
automatikus indítása előtt. Ha sűrűn előfordul, hogy a kereső ablak túl hamar indul el, akkor növelni kell ezt az
időtartamot, ha a várakozási időt rövidíteni kívánjuk, akkor csökkenteni. A beírható értékek 300-3000 mSec
közöttiek lehetnek. Az alapértelmezés 500 mSec, azaz fél másodperc. A szerkesztő mögötti nyíl gombokkal
100 mSec mértékű lépésekben állítható az érték, de konkrét szám is beírható.
Ennek a beállításnak csak akkor van jelentősége, ha a „Keresés csak gombnyomásra” jelölőnégyzet üres.
A saját Bisnode azonosítók szekció használata
A szekció beállításai globálisak, érvényesek minden Bisnode lekérdezéssel kapcsolatos funkcióra.
Ha a felhasználó rendelkezik Bisnode Webservice adatintegrációs előfizetéssel, akkor a saját előfizetéséhez
tartozó azonosító/jelszó párost, és a megfelelő szervizkódot (ezt alapértelmezésben felkínáljuk) itt
megadhatja. Ezután a saját előfizetésének keretében hajthatja majd végre a kereséseket az ügyfelek
felvitelénél, és a részletes adatkérési funkcióknál.
Abban az esetben, ha a felhasználónév kitöltött, akkor a rendszer ezt próbálja használni, ha üres, akkor a
funkciók bemutató (demo) módban használhatók.
A saját azonosító/jelszó páros, illetve a szervizkód beírása után a működőképesség tesztelhető is a ’teszt”
gomb megnyomásával. Ekkor a program az licensztulajdonos cég adószámával hajt végre keresést. A
keresés eredményét a gomb melletti szövegdobozban jeleníti meg.
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A Bisnode Webservice adatintegrációs szolgáltatási szerződéshez tartozó jelszó megváltoztatására is ezen a
dialóguson van lehetőség. A jelszó mellett látható „módosítás” gomb megnyomásával az új jelszó beírható.

Az új jelszót kétszer, azonos módon kell megadni. A jelszó minimális hossza 8 karakter. Más formai elvárás
ezzel kapcsolatban nincs. Természetesen azokat a formai előírásokat be kell majd tartani, amit a Bisnode
esetleg előír.
Amennyiben az új jelszó mindkét mezőben azonos és hossza legalább nyolc karakter, akkor a rögzítés zöld
pipával jelzett gombja engedélyezetté válik.
A jelszó melletti szem piktogrammal jelzett gomb lenyomása hatására a jelszó és az új jelszó mezők
olvashatóvá válnak. A szem gomb ismételt kattintására az inaktiválódik, és a két mező ismét csillagokkal jelzi
a beírt karaktereket. Ezt a funkciót csak akkor, és csak a szükséges időre használja, ha biztos benne, hogy a
jelszót illetéktelenek nem olvashatják.
A jelszó változtatása mind a Bisnode rendszerében, mind a programban azonnal érvényesül és tárolódik.
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