
Bulk betalingen



Uitgebreide stappen voor initiator (Optie 1: Begunstigden aanmaken):

1. Voor het verrichten van een bulk betaling is het noodzakelijk om een begunstigden aan te maken via de optie begunstigden 

beheren. Dit valt onder “mijn gegevens en instellingen”. 

2. U kunt hierbij kiezen tussen de intrabancaire begunstigde of een lokale begunstigde. 

 Intrabancaire begunstigde: Hier voert u het rekeningnummer van de begunstigden in en u geeft de begunstigde een omschrijving. 

1. Vervolgens kunt u de zichtbaarheid plaatsen op “prive” of “openbaar”. Prive: de begunstigden zijn alleen zichtbaar voor u. 

Openbaar: de andere gebruikers kunnen de begunstigden ook zien en selecteren bij een overboeking. 

2. Indien alles correct is klikt u op verzenden. 

 Lokale begunstigde: Hier kiest u eerst de bank van de begunstigde. Daarna voert u het rekeningnummer, de naam en identificatie 

(niet verplicht) van de begunstigde in. Ook hier kunt u de begunstigde een omschrijving geven. 

1. Vervolgens kunt u de zichtbaarheid plaatsen op “prive” of “openbaar”. Prive: de begunstigden zijn alleen zichtbaar voor u. 

Openbaar: de andere gebruikers kunnen de begunstigden ook zien en selecteren bij een overboeking. 

2. Indien alles correct is klikt u op verzenden. 

Bulk betaling



Stappen voor initiator (Optie 1: Begunstigden aanmaken):

Bulk betaling

1. Menu optie Mijn gegevens en instellingen

2. Functionaliteit Begunstigden beheren

3. Lokale begunstigde

4. Intrabancaire begunstigde



Stappen voor initiator (Optie 1: Begunstigden aanmaken):

Bulk betaling

1. Optie intrabancaire begunstigde

2. Rekeningnummer van de begunstigde

3. Omschrijving

4. Begunstigde is voor u alleen zichtbaar of voor uw

eindgebruikers zichtbaar

5. Begunstigde aanmaken



Stappen voor initiator (Optie 1: Begunstigden aanmaken):

Bulk betaling

1. Optie lokale begunstigde

2. Bank van de begunstigde

3. Rekeningnummer van de begunstigde

4. De naam van de begunstigde

5. *Optional: Legitimatiebewijs nummer van de begunstigde

6. Omschrijving

7. Begunstigde is voor u alleen zichtbaar

8. Begunstigde is voor uw eindgebruikers zichtbaar

9. Begunstigde aanmaken



Uitgebreide stappen voor initiator (Optie 2: Begunstigden uploaden):

Om de begunstigde aan te maken kunt u ook een bestand met begunstigden uploaden. Dit wordt gedaan middels een Microsoft Excel 

format (.xls). 

1. U gaat naar de optie “mijn gegevens en instellingen”. Kies voor bestand begunstigde uploaden. 

2. Vervolgens kiest u voor “bestand begunstigde selecteren”. Hier kunt u de excel file uploaden. 

3. Ten slotte kiest u voor de “bestand begunstigde uploaden”. 

4. Om dit te verifiëren kiest u voor de optie “transactiestatus” , waaronder “opdracht meldingen tonen” valt. Bij deze optie kunt u de 

begunstigden bezichtigen. Hierbij zijn er 2 keuzes.  

5. Opdracht status tonen: hier kunt u de status van uw opdracht terug vinden. 

6. Status van de geuploade begunstigden: hier kunt u specifiek zien welke begunstigde geldig zijn of welke begunstigde ongeldig zijn.
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Stappen voor initiator (Optie 2: Begunstigden uploaden)

Intrabank begunstigde Domestic begunstigde

Bulk betaling



Stappen voor initiator (Optie 2: Begunstigden uploaden)

Bulk betaling

1. Menu optie Mijn gegevens en instellingen

2. Functionaliteit Bestand begunstigden uploaden

3. Bestand met begunstigden selecteren

4. Instructies voor het uploaden

5. Template begunstigde bestand downloaden

6. Banken binnen Suriname met de Swift code

7. Bestand uploaden



Stappen voor initiator (Optie 2: Begunstigden uploaden)

Bulk betaling

1. Menu optie Transactiestatus

2. Functionaliteit Opdracht meldingen tonen

3. Opdracht status tonen

4. Status van de geuploade begunstigden



Uitgebreide stappen voor initiator (Groep aanmaken + betaling verrichten):
1. Ga naar Mijn gegevens en instellingen en klik op Groep begunstigden beheren

2. Klik op + Nieuwe groep om een nieuwe groep aan te maken 

3. Bij Naam groep geef je de groep een naam 

4. Vervolgens sleep je de begunstigden van de linkerzijde naar de rechterzijde 

5. Als de groep volledig is, klik je op Groep begunstigden aanmaken 

6. Er komt een verificatiepagina. Klik hier op Bevestigen om de overboeking te bevestigen of Annuleren om de overboeking te 

annuleren en terug te gaan naar het vorige scherm. 

7. Nadat u op bevestigen heeft geklikt, krijgt u een melding dat de groep begunstigden is aangemaakt. 

Om de betaling te verrichten moet u de volgende stappn volgen:

1. Ga naar overboekingen, kies voor de optie bulkbetalingen. 

2. Kies het vanaf rekeningnummer waarvan het totaal bedrag wordt afgeschreven. 

3. Vervolgens kiest u voor de groep begunstigden, die u wenst te betalen. 

4. Voert u de datum, waarop de verwerking moet plaatsvinden in. Ook kunt u de opdracht voor de toekomst inplannen, dan kunt u deze 

terug vinden bij de optie geplande opdrachten. 

5. Hierna kunt u de overboeking een omschrijving geven. 

6. Vervolgens kunt u de begunstigden die u niet wenst te betalen deselecteren. 

7. U kunt kiezen voor een omschrijving per begnstigden of een standaard omschrijving. Hetzelfde geldt voor het bedrag. 

8. Bij lokale begunstigden bent u verplicht het doel van de overboeking in te vullen. 
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Stappen voor initiator (Groep aanmaken):

Bulk betaling

1. Menu optie Mijn gegevens en instellingen

2. Functionaliteit Groep begunstigden beheren

3. Optie + Nieuwe groep



Stappen voor initiator (Groep aanmaken):

Bulk betaling

1. Naam van de groep

2. Zoeken op begunstigde naam

3. Aangemaakte begunstigden

4. Begunstigden in de groep

5. Opdracht annuleren

6. Groep aanmaken



Stappen voor initiator (Betaling verrichten):

Bulk betaling

1. Menu optie Overboekingen

2. Functionaliteit Bulk betalingen

3. Het totaal bedrag dat wordt afgeschreven van 

de geselecteerde rekening

4. Aangemaakte groepen selecteren

5. Datum van verwerking, ook in de toekomst

6. Omschrijving van de overboeking



Stappen voor initiator (Betaling verrichten):

Bulk betaling

7. Geselecteerde begunstigden in de groep

8. Omschrijving per begunstigde

9. Standaard omschrijving voor alle begunstigden

10. Doel van domestic overbooking

11. Te storten bedrag per begunstigde

12. Standaard bedrag voor alle begunstigden

13. Opdracht verzenden



Uitgebreide stappen voor authorisator (bulk betaling autoriseren):

1. Via de optie “Transactiestatus” kunt u het bestand autoriseren. 

2. Kies vervolgens voor “Toon geplande overboekingen”. Bij deze optie vindt u alle overboekingen die u heeft gedaan terug. 

3. Transactie selecteren. Door het vakje     aan te vinken kan de gebruiker de overboeking selecteren en de overboekingen in 1 keer 

autoriseren. 

4. Maar de overboeking kan ook separaat worden geautoriseerd. Hierbij kan de autorisator per overboeking kiezen voor goedkeuren,    

opnieuw inplannen en afkeuren. Met de optie “opnieuw inplannen” kan de autorisator transacties opnieuw inplannen als die vervallen (niet 

geautoriseerd op de dag waarop de transactie geinitieerd is) zijn. 

5. Ook kunt u uw opdracht bezichtigen door te klikken op de optie “transacties tonen” of “totale tonen”. 

6. Transacties tonen: hier kunt u de details van het bestand bezichtigen. 

7. Totale tonen: hier vindt u het totaal bedrag dat afgeschreven wordt van uw rekening en het aantal begunstigden.

Bulk betaling



Stappen voor authorisator (bulk betaling autoriseren):

Bulk betaling

1. Menu optie Transactiestatus

2. Functionaliteit Toon geplande

overboekingen

3.    Overboekingen aanvinken

4. Overboekingen goedkeuren

5. Overboekingen opnieuw inplannen

6. Overboekingen afkeuren

7. Overboeking goedkeuren

8. Overboeking afkeuren

9.    Overboeking tonen


