Charakteristika aplikace MultiCash

MultiCash
MultiCash je mezinárodní multibankovní systém, který umožňuje obsluhu účtů vedených v různých bankách nejen
na území České republiky, ale i v zahraničí.
Výhody
 Vzdálený podpis - systém umožňuje vzdálené podepsání platebních souborů zaslaných pro zpracování do
banky.
 Neomezený počet platebních příkazů v jednom platebním souboru - počet platebních instrukcí zasílaných do
banky není nijak omezen.
 Detailní správa kategorií elektronických podpisů a limitů - velké množství variant pro splnění požadavků
klienta na zabezpečení autorizace.
 Oboustranné napojení na velké množství účetních systémů - importy platebních dávek do aplikace MultiCash
a exporty výpisů pro účetní systémy.
 Plná kompatibilita se SEPA a PRIEURO platbami - systém MultiCash je plně kompatibilní s novými typy
plateb.

MultiCash WebSign24
Jedná se o doplňkovou službu klientské aplikace MultiCash, která prostřednictvím internetového prohlížeče
umožňuje pouze kontrolu a vzdálené podepsání platebních souborů zaslaných do banky ze standardní aplikace
MultiCash. Zřízení služby MC WebSign 24 je podmíněné podepsáním dodatku ke smlouvě a je poskytována
zdarma

Platební příkazy ve formátu zprávy MT101 zasílané prostřednictvím
aplikace MultiCash do systému SWIFT
Jedná se o zasílání žádostí o provedení platebních příkazů k jinému poskytovateli platebních služeb. Tyto platební
příkazy jsou pořizovány v aplikaci MultiCash ČS a prostřednictvím systému SWIFT odesílány ke zpracování
k poskytovateli platebních služeb, který vede účet plátce (příkazce).
Příkaz ve formátu zprávy MT101 zjednodušeně znamená:
 Klient požádá lokální banku (ČS), aby provedla příkaz z účtu, který je veden u jiné banky (např. VUB SR) na
účet příjemce (např. ING Bank N.V. SR). Předání takového příkazu vytvořeného v aplikaci MultiCash probíhá
prostřednictvím systému SWIFT.
 Klient v těchto případech musí mít v aplikaci MultiCash instalován platební modul RFT (Request for Transfer),
jeho instalace je podmíněna uzavřením smluvní dokumentace.

Datové výpisy MT940 přijaté do aplikace MultiCash ze systému
SWIFT
Pro Klienty, kteří vlastní aplikaci MultiCash ČS je možné využít další z doplňkových služeb, kdy má Klient veden
účet u jiného poskytovatele platební služby (např. VUB SR) a z tohoto účtu by chtěl přijímat datové výpisy MT940,
který by VUB SR zasílala prostřednictvím systému SWIFT do ČS. Klientovi by se tyto datové výpisy následně
zobrazovaly v aplikaci MultiCash.
Tato doplňková služba je zřízena na základě smluvní dokumentace.
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