LEASING w ING Business

Jakie informacje znajdziesz w module LEASING?

Faktury:

Umowy:
•

Szczegółowe informacje o
wszystkich umowach leasingu w
ING

Polisy:
• Informacje o polisie ubezpieczeniowej
do każdego przedmiotu leasingu
(polisy aktywne)
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•

Lista wszystkich faktur / not – wystawione
dokumenty księgowe

•

Informacje o statusie danego dokumentu
księgowego (zapłacona/ niezapłacona/
przeterminowana) oraz o sposobie
płatności (przelew/ polecenie zapłaty).

•

Możliwość zlecenie przelewu na płatność
danej faktury bezpośrednio z ekranu
Faktury

Harmonogramy:
• Informacje o harmonogramach
płatności do każdej umowy
(przyszłe raty)

Wnioski:
• Wnioski o nowe finansowania
• Wnioski o zmiany :
• w umowie,
• związane z przedmiotem leasingu
• Inne
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Jak wejść do modułu Leasing?
Krok 1
Po zalogowaniu do systemu
wybierz zakładkę Produkty

Krok 2
Z listy produktów
wybierz moduł Leasing

Klient | Tytuł prezentacji | Data

2

Ekran główny
Faktury
W głównej części ekranu znajduje
się lista najnowszych faktur
wystawionych przez ING Lease

Wyszukiwanie faktur
Możesz filtrować faktury
używając wyszukiwarki lub
filtrów widocznych nad listą
faktur.
Pobieranie obrazu faktury
Aby pobrać obraz faktury kliknij w
ikonę dokumentu widoczną przy
opisie dokumentu.
Akcje kontekstowe
• Aby opłacić fakturę kliknij
Zapłać.
• Aby wyświetlić szczegóły
faktury kliknij w przycisk
Szczegóły lub w wiersz tabeli.
Aby zobaczyć pełną listę faktur
kliknij w link Zobacz wszystkie
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• Aby złożyć wniosek o nowe
finansowanie lub zmiany w
umowie kliknij akcję Wnioski.
• Aby wyświetlić
harmonogramy, kliknij akcję
Harmonogramy
• Aby wyświetlić polisy, kliknij
akcję Polisy
• A
Umowy
• Znajdziesz tu zestawienie
umów leasingowych wraz z
podstawowymi informacjami.
• W nagłówku tabeli możesz
przefiltrować umowy po typie
leasingu – wybierając go z
listy rozwijanej Grupa
produktów
Aby obejrzeć szczegóły umowy
kliknij w wiersz
Harmonogram
Aby zobaczyć harmonogram rat
leasingowych kliknij w akcję
Harmonogram
Aby zobaczyć wszystkie
aktywne umowy leasingowe,
kliknij Zobacz wszystkie na dole
widżetu faktury.
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Umowy - lista
Umowy
• Na ekranie widoczne są wszystkie aktywne
umowy
• W nagłówku ekranu znajdziesz informację na
temat bieżącego zaangażowania, czyli kapitału
pozostałego do spłaty.
Wyszukiwanie umów
Możesz filtrować umowy używając wyszukiwarki
lub filtrów widocznych nad listą.

Lista
Na liście widoczne są zagregowane dane na
temat umowy.

Akcje kontekstowe
• Aby zobaczyć szczegółowe informacje na
temat umowy kliknij przycisk akcji Szczegóły
• Aby zobaczyć harmonogram spłaty rat
leasingowych dla danej umowy kliknij w
przycisk Szczegóły i wybierz Harmonogram
• Aby zobaczyć szczegółowe informacje na
temat Polisy o danej umowy kliknij przycisk
akcji Polisy
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Szczegóły umowy i szczegóły faktury

Przedmioty / Polisy
Ubezpieczeniowe
Możesz podejrzeć również z
ekranu Szczegóły Umowy
Obraz faktury
Jeśli chcesz pobrać obraz
faktury kliknij
pomarańczową ikonę
dokumentu widoczną w
polu Dokumenty do
pobrania

Harmonogram spłat rat
leasingowych
Możesz pobrać go również
z ekranu Szczegóły
Umowy
oraz Szczegóły Faktury
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Lista faktur
Faktury
• Na ekranie widoczne są wszystkie
faktury
• Nad tabelą znajdziesz informację na
temat sumy i liczby niezapłaconych
faktur

Lista faktur
• Na liście widoczne są podstawowe
dane na temat faktury.
• Aby wyświetlić więcej danych, kliknij
w wiersz.

Wyszukiwanie faktur
Możesz filtrować faktury używając
wyszukiwarki lub filtrów widocznych
nad listą.
Zapłata faktury
Aby zapłacić za fakturę kliknij Zapłać.
Po kliknięciu wyświetli się ekran
przelewu.

Akcje kontekstowe
• Jeżeli chcesz wyświetlić szczegóły
faktury kliknij akcję Szczegóły
• Aby zobaczyć harmonogram spłaty
rat leasingowych kliknij
Harmonogram.
Pobieranie obrazu faktury
Aby pobrać obraz faktury kliknij na
ikonę dokumentu widoczną przy
opisie dokumentu w tabeli.
By pobrać kilka faktur na raz wybierz je
poprzez odznaczenie checkbox w
wierszu
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Harmonogramy

• Aby pobrać pełen
harmonogram rat (przeszłe
i przyszłe) kliknij akcję
Pobierz harmonogram
widoczną w prawym
górnym rogu ekranu.
• Harmonogram dostępny
jest w formacie PDF lub xls.

Raty leasingowe
• Na ekranie widoczne są wszystkie
przyszłe raty leasingowe dla
wybranej umowy.
• Na liście znajdziesz informacje na
temat każdej raty.

Aby wyświetlić raty dla innej umowy
wybierz z listy rozwijanej przy polu
Umowa interesujący Cię numer
umowy.

Wyszukiwanie
Możesz filtrować dane
używając wyszukiwarki lub
filtrów widocznych nad listą.

Podsumowanie rat
Nad tabelą widoczne jest
podsumowanie rat (suma i liczba rat)
pozostałych do spłaty dla danej
umowy.

Klient | Tytuł prezentacji | Data

7

Polisy
Przedmioty/ polisy
Na ekranie widoczne są wszystkie
przedmioty do danej umowy i
informacje o polisach
ubezpieczeniowych

Aby wyświetlić polisę dla innej
umowy wybierz z listy rozwijanej przy
polu Umowa interesujący Cię numer
umowy.

Wyszukiwanie
Możesz filtrować dane
używając wyszukiwarki lub
filtrów widocznych nad listą.

Informacje o polisie
W tej tabeli znajdziesz wszystkie
informacje o aktywnej polisie do
wybranej umowy
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Wnioski o zmiany w umowie
Aby złożyć wniosek o
zmiany w umowie lub
inny (związany z
przedmiotem leasingu
itp.) z poziomu modułu
Leasing wybierz akcję
Wnioski/ Wniosek o
zmiany w umowie

Można także złożyć wniosek o
zmiany w umowie leasingu z
poziomu modułu Przelewy i
Wnioski - wybierz akcję Nowy
Nowy
wniosek.
wniosek
Następnie wybierz akcje w
sekcji Leasing
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Wnioski o zmiany w umowie
Wybierz Typ
Typ wniosku
wniosku
Wybierz
następnie jego
jego
aa następnie
rodzajw
w zależności
zależnościod
rodzaj
od
potrzeby
potrzeby

Do danego wniosku
wymagane jest
uzupełnienie kilku
danych,
zatwierdzenie
oświadczeń. Jest
również możliwość
dołączenia
dokumentów.
Aby wysłać wniosek
wybierz akcje
Zatwierdź.
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Wnioski o zmiany w umowie
Status wniosku
sprawdzisz w module
Przelewy i Wnioski

Wnioski o zmiany w umowie i
inne dot. leasingu znajdziesz
w sekcji Wnioski.
Możesz:
- sprawdzić treść wniosku,
- wysłać ponownie,
- sprawdzić na jakim jest
statusie.
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