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enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe 

Dla kogo  

 Osoby odpowiedzialne za rozliczenia z kontrahentami 
 Firmy, które chcą wyeliminować „ręczne” wprowadzanie wyciągów bankowych i sprawdzanie  

rozrachunków 
 Firmy proekologiczne 

Funkcjonalność 

Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi 

bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Dane importowane są do Ewidencji Środków 

Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.  

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich 

etapach pracy z wyciągiem bankowym: 

 Etap importowania wyciągów do systemu: 
 z pliku, 
 z katalogu, 
 do jednej ewidencji, 
 do wielu ewidencji, 
 dopisywanie operacji do otwartego raportu. 

 Etap analizy danych: 
 automatyczna identyfikacja podmiotów z operacji bankowych z kontrahentami z bazy  

(na podstawie zgodności numeru rachunku lub na podstawie informacji użytkownika), 
 automatyczne rozliczanie zobowiązań z należnościami na podstawie zgodności numerów 

dokumentów, 
 użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do wszystkich  

operacji bankowych, szczególnie tych, które nie wiążą się z rozrachunkami i księgowane są  
w koszty/przychody wprost w z wyciągu bankowego. Możliwość taką dają matryce (szablony) 
definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – nawet użytkownik nie posiadający 
specjalistycznej wiedzy, może nanieść informację księgową przy pomocy zdefiniowa-
nych matryc (szablonów). 

 Etap księgowania: 
Dzięki temu, że na wszystkie operacje bankowe, już na etapie analizy danych, zostały naniesione  
informacje dotyczące kont księgowych, etap księgowania z użyciem schematów księgowych  
przebiega błyskawicznie i co najważniejsze bezbłędnie. 

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich 

banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę 

można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie  

odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie,  

w ramach zakupionej licencji). 

Korzyści 

 Automatyzacja rozliczania płatności. 
 Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu. 
 Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu - oszczędność czasu i nakładu  

pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi. 
 Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej  

wiedzy (standardowe mechanizmy programu - matryce). 
 Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, 

operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną  
wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów. 


