
Zmiany w oprogramowaniu systemu eCorpoNet
dla wersji 1.10

SoftNet

Wersja: 1.10.13.1
(data: 25-08-2021)

Wersja: 1.10 obowiązuje od dnia: 23-03-2020



WERSJA: 1.10.13.1
Rachunki > Lista > Bieżące > Drukuj wtórnik
Rachunki > Lista > Historia > Drukuj wtórnik
Operacje > Realizacja > Wydruk
Poprawka dotycząca pustych stron na wydruku

WERSJA: 1.10.13
Zmiany techniczne nie dostarczające nowych funkcjonalności dla klienta 
korzystającego z obecnej wersji. Zmiany niezbędne dla wersji działającej w oknie 
przeglądarki. 

PADM
Autoryzacja > Ogólne > Biała lista
Możliwość włączenia funkcjonalności sprawdzania białej listy. Włączenie dla 
konkretnego klienta. Opcja dotyczy TYLKO wersji działającej w oknie przeglądarki.
Wersja systemu eCorpoNet działająca w oknie przeglądarki jest obecnie uruchomiona 
pilotażowo w kilku wybranych banknach.

WERSJA: 1.10.12
Uruchom > Zaloguj
Poprawa dotycząca rejestracji adresu logującego się klienta

Uruchom > Zaloguj
Dodanie autoryzacji zmiany hasła w przypadku wymuszenia zmiany hasła przez 
system

Profil > Zmień hasło
Poprawa dotycząca wysyłki hasła autoryzacyjnego w przypadku zmiany nie 
wymuszanej przez system. System sprawdza poprawność wprowadzonych haseł przed
wysyłką sms

WERSJA: 1.10.11.1
Tabele pomocnicze > Kontrahenci > Import
Poprawa możliwości importu kontrahentów z pliku
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WERSJA: 1.10.11

Rachunki > Lista > (wybieramy rachunek kredytowy związany z PFR) > Terminarz PFR
Bank otrzyma instrukcję dotyczącą operacji koniecznych do wykonania aby terminarze
dotyczące kredytów związanych z PFR mogły być udostępnione w bankowości 
elektronicznej.
Instrukcja będzie dołączona do nowo wydanych programów lub dystrybucyjnej wersji 
systemu EuroBankNet.

Po wykonaniu kroków z instrukcji dotyczącej kroków w EuroBankNet Bank może 
samodzielnie zmienić parametr loan.pfr_schedule.enabled na true w padm-eCorpoNet.
Po zmianie konieczny jest restart systemu eCorpoNet.
Zmiana i restart systemu spowodują, iż dla rachunków kredytowych związanych z PFR 
będzie widoczny przycisk "Terminarz PFR".
Przycisk będzie aktywował się na widoku rachunków obok przycisku "Najbl. spłaty"

Gdyby Bank nie miał możliwości wykonania restartu można wprowadzić odrębne 
zgłoszenie do systemu sioz w celu zmiany parametrów i wykonania restartu

Dla rachunków kredytowych nie związanych z PFR przycisk nie będzie widoczny

Tabele pomocnicze > Kontrahenci > Dodaj
Tabele pomocnicze > Kontrahenci > Edytuj
Zmiana/Dodanie kontrahenta możliwa wyłącznie z autoryzacją (niezależnie od 
konfiguracji)

Rachunki > Lista > (wybieramy rachunek) > Historia > Eksport > Do pliku CSV
Przywrócenie dotychczasowego sposobu sortowania operacji

Zaloguj
Poprawa obsługi sesji przy próbie podwójnego logowania

Operacje > Przelewy > Dodaj przelew > US / CŁO
Podczas edycji formatka zapamiętuje wprowadzone dane w polach „Okres rozliczenia”

Strona logowania 
Aktualizacja biblioteki jquery

Zmiany w oprogramowaniu systemu eCorpoNet        Strona 3 z 7



WERSJA: 1.10.10

Rachunki > Lista > (wybieramy rachunek) > Wyciągi + > Eksport > Do pliku MT940
Korekta księgowania(storno) mogła być wykazana z kwotą zawierającą – (minus).
Zapisy z kwotą zawierającą – (minus) nie będą występowały. (Zostaną wykazane za 
pomocą oznaczeń C lub D zgodnie z dokumentacją)

Rachunki > Lista > (wybieramy rachunek) > Historia
Usprawnienie wyszukiwania dokumentów po tytule w pozycjach faktura vat.

Przelewy > Dodaj przelew > Fakura VAT

Przelewy > Import > Z pliku Elixir

Przelewy > Import > Z pliku Videotel

Maksymalna ilość znaków w polu „Dodatkowa treść” i w pliku elixir lub videotel 
po /TXT/ to max. 33 znaki

Przelewy > Sz. Realizacja

Podpisy > Podpisz i realizuj

Podpisy > Realizuj
Dyspozycje dotyczące przelewów zagranicznych otrzymają dodatkową informację o 
szacowanych kosztach.

Operacje > "Sz. realizacja"
Operacje > Podpisy > Podpisz i Realizuj
Operacje > Podpisy > Wycofaj podpis
Dodano w szczegółach zwrot „Wartość dyspozycji”

Operacje > Podpisy > Realizuj
Dodanie w szczegółach podsumowania kwot dla poszczególnych walut

Operacje > Przelewy
Poprawa sortowania przy użyciu nagłówków „kwota” i „W tym VAT”

Strona logowania 
Aktualizacja biblioteki jquery
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WERSJA: 1.10.9
Operacje > Przelewy > Dodaj przelew > Faktura VAT 
Lista rachunków > Historia/Bieżące
Poprawa możliwości wyboru kontrahentów

WERSJA: 1.10.8
Tabele pomocnicze > Kontrahenci > Import 
Dodanie możliwości importu kontrahentów z systemów DEF i Novum

EDIAG
Kontrahenci > Lista kontrahentów
Dodanie możliwości importu kontrahentów z systemów DEF i Novum
Dodanie możliwości usunięcia kontrahentów 

PADM
PADM > Autoryzacja > Ogólne > Wyślij  hasło SMS do wszystkich
Opcja umożliwia reset i wysłanie nowego hasła do wszystkich dołączonych
podczas migracji loginów
Reset NIE dotyczy loginów już istniejących i pracujących w systemie

WERSJA: 1.10.7
Profil > Dealing BPS
Dodanie możliwości włączenia usługi dla każdej pary klient – login

WERSJA: 1.10.6
Profil > Złóż wniosek
Przeniesienie przycisku „Złóż wniosek” z Profil > Złóż wniosek do sekcji Wnioski
Zmiana nazwy przycisku „Złóż wniosek” na „Wakacje kredytowe”
Profil > Wakacje kredytowe
Złożone wnioski widoczne dla klienta
Profil > Wniosek o tarczę
Zmiana nazwy przycisku „Wniosek o tarczę” na „Platforma Eximee”
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WERSJA: 1.10.5
Operacje > Przelewy > Import > Z pliku Videotel 
Dotychczasowy format videotel faktura vat opisany w dokumentacji użytkownika w 
rozdziale: „A.2 Format pliku Videotel” zostaje zmodyfikowany.
Zmiana jest spowodowana brakiem możliwości importu videotel US (wpłynęło na to 
dodanie obsługi videotel z vat). 
Plik w formacie videotel z vat wczytany w nieaktualnym dla wersji 1.10.5 formacie 
zostanie zaimportowany jako przelew zwykły a nie jako faktura VAT!
Nowy format dla videotel vat jest opisany w najnowszej dokumentacji systemu 
eCorpoNet w rozdziale: A.2 Format pliku Videotel.
Dokumentacja i opis zmian są dostępne na platformie e-learningowej.

Zmiany dotyczą importu videotel faktura vat.
Ze względu na znikomą popularność tego formatu (videotel z vat) Państwa klienci 
najprawdopodobniej nie korzystali z tej funkcjonalności.
Bez względu na powyższe, zmiany zostają opisane i należy poinformować klientów.

Lista rachunków > Historia > (zaznaczamy pozycję) 
Przywrócenie poprawnego działania skrótów klawiaturowych. Stwórz przelew (Ctrl+2), 
Drukuj wtórnik > Otwórz (Ctrl+2),  Drukuj wtórnik > Zapisz (Ctrl+Shift+P)

PADM
PADM > Regulaminy / Wnioski > Wnioski 
Dodano kolumny: Kod os. pierwszego pobrania,  Kod os. ostatniego pobrania,
Data pierwszego pobrania, Data ostatniego pobrania.
Pierwsze dwa pola będą zawierały 3 pierwsze znaki z loginu w padm który pobrał 
wniosek.

Uprawnienia > Role > Edycja
Dodano możliwość nadawania uprawnień dotyczących wniosków o wakacje kredytowe.
Pracownikowi można nadać/odebrać uprawnienia do wejścia w: 
 Padm > Regulaminy / Wnioski > Wnioski („wakacje kredytowe”)

WERSJA: 1.10.4
Wnioski > Wniosek o tarczę 
Dodanie obsługi rolników z numerem regon
Poprawa obsługi polskich znaków

WERSJA: 1.10.3
Wnioski > Wniosek o tarczę 
poprawka dla połączeń w obsłudze wniosków o tarcze PFR
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WERSJA: 1.10.2
Wnioski > Wniosek o tarczę 
Nowa opcja w menu umożliwiająca składanie wniosków związanych z tarczą 
antykryzysową. Jest to opcja niezależna od poprzedniej: „Złóż wniosek”
Parametr umożliwiający włącznie/wyłącznie:
parametr:eximee.enabled
true=włączono
false=wyłączono
Zmiana parametru zostanie uwzględniona po restarcie systemu eCorpoNet 

WERSJA: 1.10.1
Profil > Złóż wniosek 
Poprawa komunikatu potwierdzającego przesłanie wniosku 
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