MultiCash
Ukon ení podpory MCC verze 2.12

UKON ENÍ PODPORY KLIENTSKÉ APLIKACE MULTICASH VERZE 2.12
Vážený kliente,
dovolujeme si Vám oznámit, že k 31. prosinci 2008 bude ze strany
podpora klientské aplikace MultiCash verze 2.12.

eské spo itelny, a.s. ukon ena

K ukon ení podpory p istupujeme hlavn z následujících d vod :
Výrobce aplikace MultiCash, spole nost Omikron Systemhaus GmbH& Co., oficiáln ukon il vývoj a
podporu verze 2.12 již k 31.12.2002. Zárove dochází k ukon ení podpory u distributora pro eskou
republiku, spole nosti Management Data Praha spol.s r.o.
Vývoj aplikace, který odráží nejnov jší požadavky Klient a aktuální legislativy eské republiky
v oblasti p ímého bankovnictví a platebního styku, je provád n pouze nad nejnov jší verzí 3.2. Verze
2.12 do budoucna p edstavuje zdroj potencionálních komplikací p i zpracování klientských platebních
instrukcí a ú etních report .
Ve verzi 2.12 není možné využít nových funkcí systému MultiCash, které eská spo itelna, a.s.
v sou asné dob nabízí pro poslední verzi 3.2. Uve me nejd ležit jší, podrobn ji viz
http://www.csas.cz/multicash :
1.
2.
3.
4.
5.

SEPA platby
PRIEURO platby
Online dotaz na aktuální z statek na ú tu
Informace o stavech zpracování plateb v ú etním systému banky
Službu MultiCash SDS 24 pro vzdálenou aktualizaci aplikace MultiCash

Pokud aplikaci MultiCash ve verzi 2.12 stále používáte pro realizaci platebního styku s eskou spo itelnou,
a.s., doporu ujeme Vám bezplatnou aktualizaci na nejnov jší verzi 3.2. V p ípad Vašeho zájmu o využití
této nabídky objednávejte aktualizaci p ímo na Klientské podpo e MultiCash eské spo itelny, která zajistí
bezproblémový p echod na aktuální verzi.

KLIENTSKÁ PODPORA MULTICASH
Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash eské spo itelny, a.s. jsou Vám p ipraveni
odpov d t pracovníci Klientské podpory MultiCash v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hod. na telefonním
ísle nebo emailové adrese:

+420 844 116 117
multicash@csas.cz
http://www.csas.cz/multicash

eská spo itelna a.s.
Klientská podpora MultiCash
Želetavská 1448/7, BBC, Praha 4, 14000
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Telefon: +420 844 116 117
Email: multicash@csas.cz
Web:
http://www.csas.cz/multicash

