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1. Ekran główny
BANK Inspektor jest programem, który umożliwia weryfikację rachunków
bankowych. Może on działać samodzielnie lub jako dodatek do programu
NIP Inspektor, który służy z kolei do sprawdzania kontrahentów VAT.
BANK Inspektor jako dodatek, po instalacji stanowi nieodłączną część
programu NIP Inspektor i jego ikona pokazuje się w górnym lewym rogu
ekranu. Dzięki temu Użytkownik może wybrać program, z którego w danym
momencie chce korzystać.
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2. Import danych
Aby zaimportować dane, należy kliknąć przycisk „Importuj dane”. Program
otworzy możliwość wybrania pliku. UWAGA: w chwili obecnej istnieje
jedynie możliwość zaimportowania pliku MS Excel!
Plik powinien zawierać następujące kolumny:
- A – numer rachunku bankowego (same cyfry - kolumna obowiązkowa)
- B – numer NIP kontrahenta (same cyfry; nie jest wymagany ale jeśli
zostanie podany, to w ramach weryfikacji zarejestrowania rachunku Bank
Inspektor sprawdzi, czy rachunek należy do wskazanego podmiotu),
- C – nazwa kontrahenta (nie jest wymagana; w przypadku gdy dany
rachunek okaże się być niezarejestrowany i w kolumnie B nie ma numeru
NIP kontrahenta, wykonamy sprawdzenie po nazwie by przedstawić listę
możliwych podmiotów. Takie dodatkowe sprawdzenie pozwoli upewnić się,
czy np. kontrahent z innego kraju nie jest zarejestrowany do VAT w Polsce),
- D – data sprawdzenia (jeśli nie zostanie podana, to Bank Inspektor za
datę sprawdzenia automatycznie przyjmie dzień dzisiejszy. Możliwe jest
sprawdzanie rejestracji rachunków wstecz.)
Pierwszy wiersz importowanych danych jest pomijany ze względu na to, że
jest przewidziany na nagłówek.
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3. Zarządzanie danymi i zapisywanie
Funkcja „Zarządzaj danymi” służy do:
- weryfikacji danych – czyli sprawdzania, czy są błędne znaki w numerach
rachunków bankowych
- usuwania niepoprawnych znaków – czyli pozbywania się błędnych
znaków w rachunkach
- usuwania duplikatów – pozbywania się powielonych par numer rachunku
i data, funkcja bardzo przydatna, ponieważ zmniejsza ilość niepotrzebnych
pozycji do sprawdzenia

Funkcja „Zapisz dane do xls” służy do zapisania danych z bieżącego
widoku do arkusza MS Excel.
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4. Funkcja „sprawdź rachunki”
Po kliknięciu przycisku „Sprawdź rachunki” program połączy się z bazą
Ministerstwa Finansów i dokona sprawdzenia.

Możliwe wyniki sprawdzeń Bank Inspektora:
 Zarejestrowany – oznacza to, że rachunek jest zarejestrowany na
dany dzień sprawdzenia.
 Inny podmiot – oznacza to, że rachunek jest zarejestrowany na
dany dzień sprawdzenia, ale dane podmiotu wykazanego na „Białej
liście” różnią się od danych podmiotu wykazanych do sprawdzenia.
 Niezarejestrowany – oznacza to, że rachunek nie figuruje na „Białej
liście” na dany dzień.
 Do wyjaśnienia – oznacza to, że rachunek nie figuruje na „Białej
liście” ale dodatkowo wykonaliśmy sprawdzenie po nazwie
kontrahenta.
 Błąd danych – oznacza to, że numer rachunku (lub data) nie jest
poprawny.
 Niesprawdzony – oznacza to, że nie udało się sprawdzić numeru
rachunku.
 Status „Nie dotyczy” – pojawia się, w przypadku gdy rachunek nie
jest zarejestrowany, ale na podstawie numeru NIP klienta
przypisanego do tego rachunku (podanego w danych do
sprawdzenia), ustaliliśmy, że klient nie jest zarejestrowany do VAT.
Wiarygodność takiego sprawdzenia opiera się jednak na prawidłowym
powiązaniu kontrahenta z klientem, czego w przypadku braku
rejestracji rachunku program nie jest w stanie potwierdzić.
W przypadku, gdy liczba wgranych do sprawdzenia danych jest większa niż
tysiąc, np. 10 000, to przez pierwsze klika minut status sprawdzenia nie
będzie posuwał się do przodu – jest to poprawne zachowanie, ze względu
na próbę optymalizacji czasu sprawdzeń. Proszę się takim zachowaniem nie
przejmować.
Każde sprawdzenie jest opatrzone indywidualnym identyfikatorem
zapytania, który stanowi wartość dowodową na wypadek kontroli.
Po kliknięciu „plusika” przy numerze rachunku rozwiną się informacje
szczegółowe dotyczące danego numeru rachunku.
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W programie przewidziana została również funkcja filtrowania.
Można przefiltrować dane po NIPach, nazwach, numerach rachunków
bankowych…
(by uruchomić filtr należy kliknąć na ikonkę filtra w danej kolumnie – obok nazwy kolumny)
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…istnieje również możliwość przefiltrowania po dacie sprawdzenia. Można
sprawdzać zarejestrowanie rachunków bankowych na dany dzień (do 5 lat
wstecz). W przypadku importu danych bez dat BANK Inspektor sam
automatycznie wstawia datę dzisiejszą. UWAGA: w chwili obecnej nie
działają funkcje: „Zaplanuj sprawdzenie” i „Ustawienia” – zostaną one

dodane w najbliższym czasie.

Te dwa przyciski
służą do edytowania
filtrów lub ich
wyłączenia.
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5. Otwórz folder z raportami
Pozwala na przeglądanie raportów ze sprawdzenia w danym dniu. Program
automatycznie zapisuje wyniki, a każdy raport znajduje się w osobnym

podfolderze. Dostępne są raporty szczegółowe oraz raport zbiorczy.
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6. Licencja i zgłoś problem

Przycisk „Licencja” umożliwia aktywowanie licencji, jej dezaktywowanie, czy
wygenerowanie demo offline.
„Zgłoś problem” otwiera domyślny program do wysyłki maili i załącza log
błędów, dzięki czemu szybciej jesteśmy w stanie zweryfikować problem z
programem.
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