SOUČINNOST S EXEKUTORY
Aplikace slouží výhradně ke zpracování žádostí exekutorů, příp. jiných oprávněných subjektů, o součinnost. Zároveň je
připravena na postupné zavádění standardu ČBA č. 17 ze dne 04.02.2011, upravující elektronickou komunikaci exekutorů
s bankami a zpět.
Produkt řeší několik forem žádostí exekutorů o součinnost dle typu dotazů:
Standardizovaná forma dle dohody o elektronické výměně dat mezi ČBA a EKČR (standard ČBA č. 17) – dle
zadání klienta může probíhat plně automaticky
Ruční zpracování jednotlivých dotazů předávaných v PDF
Automatizované zpracování hromadných dotazů zasílaných např. v xls, xlsx a csv formátech – aplikace si
načte data z formátu *.xls, *.xlsx nebo csv a automaticky je zpracuje
Ze statistiky vyplývá, že automaticky lze spárovat zhruba 90% dotazů, což znamená významnou úsporu v administrativních
nákladech.
Systém je možné propojit se stávajícím Dokument management systémem organizace, případně tento systém může dodat
naše společnost v rámci implementace.
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Schéma fungování aplikace

Stručný popis fungování:

Po načtení žádosti je zkontrolován formát

Pokud je žádost strukturovaná dle standardu ČBA č. 17, dochází k automatické kontrole a odeslání souborů s daty
zpět do DMS a odtud datovou schránkou k exekutorovi

Jestliže žádost není strukturovaná, systém zkontroluje soubory a pokud najde validní xls, xlsx, csv, tak data načte,
spáruje a odešle odpověď zpět do DMS

Jestliže v žádosti není xls, xlsx nebo csv soubor nebo nejsou tyto soubory validní, je nutný ruční zásah uživatele.
Ten musí doplnit identifikační číslo dlužníka (IČ, RČ) a případně jméno

Dojde ke spárování a data odpovědi jsou odeslána do DMS

Technické schéma aplikace

Pro více informací mě kontaktujte na níže uvedených spojeních.
Lukáš Tomášek
lukas.tomasek@hpl.cz
mob. +420 776 167 680
H.P.L. Systems s.r.o.
IČ: 26478366
Jičínská 29
130 00 PRAHA 3, CZ
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