PartnerWeb felhasználói kézikönyv
ELEKTRONIKUS
DOKUMENTUMKEZELÉSRŐL
szóló kiegészítése v2.0

A következő segédlet feltételezi a PartnerWeb rendszer kérelemrögzítési eljárás alapvető
elemeinek ismeretét, így nem tér ki arra, csak az elektronikus aláírással ellátott kérelmek
benyújtására vonatkozó speciális rögzítési lépéseket mutatja be.
Az elektronikus aláírással ellátandó kérelmek (továbbiakban E-kérelem) rögzítésekor, az Eelőtaggal jelölt termékek közül kell választani.

Az adatok rögzítése mindenben megegyezik a korábbi ügyletrögzítési eljárással, kivéve a
pénzügyi intézmény aláíróinak megadását, amit ebben az esetben az elektronikus aláírás
fog helyettesíteni.

A rögzítési fülek között újként jelenik meg a „Nyilatkozatok” fül, ahol a jelölőnégyzetbe
kattintva jelzi a rögzítő, hogy az azonosítási nyilatkozatban foglalt ellenőrzéseket elvégezte.

FONTOS! Amennyiben a jelölőnégyzet üresen marad, a rögzítés nem fejeződik be, az ügylet
nem lép tovább „Érvényesítés” státuszba.

A „Kérelem iratai” fülön az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden dokumentum
nyomtatandó, amit a vállalkozásnak alá kell írnia.
Megjegyzés: A kezességi igénylő lap nyomtatás ebben a lépésben szükségtelen, hiszen az
adatok egyezését jelző vonalkód továbbra is az érvényesítés után kerül rá.

Az aláírt és beszkennelt dokumentumokat az adott sorok végén található
lehet feltölteni. A feltöltést az ügyletet rögzítő (!!!) felhasználó végzi el.

ikonra kattintva

A feltölthető állományok típusára megkötés nincs, egyaránt használható pdf, doc, docx, tiff,
png, jpg, bmp, de azoknak megnyithatónak kell lenniük. (Csatolás előtt célszerű ellenőrizni,
hogy megnyitható-e az állomány.)

Amennyiben rossz állomány került csatolásra, az az adott sor végén található
kattintva törölhető, majd ismételten elvégezhető a folyamat.

jelre

Az ellenőrzés mindaddig kizáró hibát fog jelezni, amíg minden megjelenített sorhoz
dokumentum nem kerül, a rögzítés befejezése csak ezután lehetséges.
A befejezés után a kérelem státusza „Érvényesítés”-re változik.
Az érvényesítő joggal rendelkező felhasználó megadja az aláíró tanúsítványhoz tartozó
Aktiváló kódot (jelszót), majd rákattint az Aláírás engedélyezése (zöld) gombra. Minden
hitelintézetnek egyedi aktiváló kódja van, ami minden partner esetében a hitelintézeten belül
egységes.(Minden érvényesítő ugyanazt az aktiváló kódot használja a hitelintézeten belül.)

Az ablakban tájékoztatásul megtekinthető továbbá az aláírásra váró dokumentum neve és
egyedi azonosítója.

A jelszót háromszor el lehet rontani, utána az aláírási ciklust újra kell kezdeni az
Érvényesítés gomb ismételt megnyomásával. A tanúsítványt letiltani ilyen módon nem
lehetséges!

Amennyiben a jelszó helyes, a következő ablak jelenik meg.

Az érvényesítés után a „Kérelem iratai” fülön megjelenik az aláírással ellátott, összevont
kérelem.

Az összevont kérelem pdf formátumú, tartalmazza a kezességi igénylő lapot vonalkóddal,
valamint mellékletként a rögzítéskor felcsatolt anyagokat.

A „Benyújtás” után, a pénzügyi intézmény részéről további tennivaló nincs.
Megjegyzés: Az esetleges hiánypótlásokat természetesen el kell végezni. Ezek menete
megegyezik a korábbi eljárással, a dokumentumok csatolása pedig az itt leírtakkal.

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

