Платежі InsideBusiness Payments для Центральної та Східної Європи
Ми знаємо, що ви потребуєте зручного і безвідмовного доступу до повного спектра послуг
корпоративних платежів, що надаються в Україні та інших країнах Центральної і Східної
Європи. Фахівці компанії ING Commercial Banking постійно вдосконалюються, аби
задовольнити ваші потреби, що не стоять на місці.
InsideBusiness являє собою нову платформу цифрового банкінгу від нашої компанії, що
надає єдину точку доступу до асортименту продуктів і послуг, що постійно розширюється.
Із InsideBusiness ви зможете:










цілодобово здійснювати доступ до рахунків ING через захищену онлайн-систему;
легко й просто керувати транзакціями і взаємодіями в рамках компанії ING в режимі
реального часу;
отримувати моментальний доступ до звітів про банкінг;
переглядати дані в режимі реального часу для аналізу ключових бізнес-показників з
комп'ютера, планшета чи смартфону;
ініціювати платежі всередині країни, а також міжнародні платежі;
імпортувати відомості про транзакції з вашої внутрішньої системи бухгалтерського
обліку;
експортувати відомості про транзакції з InsideBusiness;
отримувати поточні котирування валютних курсів;
записувати запити реєстрації позик нерезидентів у Національному банку України.

Завдяки InsideBusiness Payments для Центральної і Східної Європи ви зможете керувати
рахунками, розміщеними в Україні та в будь-якій іншій країні Центральної і Східної Європи,
через єдину точку доступу. Для авторизації транзакцій, користувацьких повноважень і
затверджень вам знадобиться всього лиш один токен. Здійснюйте платежі для вітчизняних і
зарубіжних компаній, поводьте пряме дебетування, генеруйте сальдові звіти і списуйте
кошти з рахунку. При цьому вам не треба буде встановлювати чи обслуговувати окреме
програмне забезпечення.
Асортимент доступних вам послуг розширюватиметься із додаванням нового функціоналу,
що ґрунтується на відгуках клієнтів, з нашого боку. Завдяки InsideBusiness Payments для
Центральної і Східної Європи ви отримаєте миттєвий доступ до наступних функцій:







єдиний стандарт інтернет-банкінгу для України і всього Центрально- і
Східноєвропейського регіону, доступний з будь-якого місця в будь-який час;
різноманіття місцевих і міжнародних послуг, що надаються з одного місця і
забезпечують миттєвий огляд надходжень грошових коштів або потреб у
фінансуванні;
розширена наскрізна обробка транзакцій (STP) із застосуванням безпосередньої
валідації даних, що знижує кількість помилок ручного введення і підвищує
узгодженість даних.
Користуйтеся додатком InsideBusiness Payments для Центральної і Східної Європи в
Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Румунії, Росії, Словаччині та Україні англійською або
вашою рідною мовою.

https://insidebusiness.ingcb.com
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