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1. INLEIDING
In de nieuwe versie van Connexis Trade vindt u geen nieuwe producten of
diensten. Enkel de werking van sommige modules wijzigt.
Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Neem gerust contact op met uw plaatselijke Trade Support voor meer
informatie.

3

2. NIEUWE INTERFACE
Een modern en gebruiksvriendelijk design.

2.1. Homepagina en menu’s

DIENSTEN

2.1. Homepagina en menu's

Alle producten en diensten zijn toegankelijk via 3 menu's:
§

ACCOUNT DIENSTEN: hier krijgt u een overzicht van de activiteiten per product,
de kennisgevingen van uw bank en de lijst met hangende transacties.

§

TRADE DIENSTEN: hier start u uw transacties en volgt u ze op.

§

BEHEER: hier beheert u de gebruikersprofielen en configureert u uw rapportering
en kennisgevingen per e-mail.
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2.2. Afrolmenu

2.3. Nieuwe widget 'Formulier Samenvatting’

Op alle data entry-formulieren staat voortaan een
widget. Hierdoor krijgt u rechtstreeks toegang tot een
deel van het formulier, zonder dat u in het scherm van
boven naar onder (of van onder naar boven) hoeft te
scrollen.
Wanneer u op ‘Formulier
Samenvatting tonen' klikt,
verschijnt het menu.
Klik op ‘Formulier
Samenvatting verbergen'
om het opnieuw te laten
verdwijnen.

2.4. Diagram uitstaande bedragen
Voortaan beschikt de homepagina over een diagram met de uitstaande
bedragen, waardoor u de evolutie ervan kan zien.

DI E NS T E N
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3. MENU ACCOUNT DIENSTEN
3.1. Geconsolideerd beeld van een transactie








Er is voortaan een samenvatting beschikbaar via ‘Raadplegen‘ in het menu. Daarin
staan de belangrijkste dossiergegevens:
de belangrijkste gegevens over het dossier (referenties,
 Samenvatting:
entiteiten, bedrag) en de partijen (opdrachtgever en begunstigde in het geval
q

van een Documentair Krediet Import bv) staan linksboven op het scherm.
uitstaande bedragen worden weergegeven in de vorm van een diagram
 De
waardoor u in een oogopslag de evolutie over een bepaalde periode kunt
q

bekijken.
volledige lijst van wat er met de transactie is gebeurd. De lijst van
 Een
bijlagen bij het dossier is onderaan beschikbaar. De documenten
q

(kennisgevingen van de bank, kopieën van Swift, enz.) kunnen van daaruit
geüpload worden.


q

Het is ook mogelijk om rechtstreeks vanuit dit scherm een nieuwe actie te
starten in de sectie 'Acties' bovenaan rechts. Dit kan bijvoorbeeld bij het
starten van een nieuwe transactie vanuit de huidige transactie of het wijzigen
van een transactie (in het geval van een Documentair Krediet Import bv).
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3.2. Lijst records hangende transacties
De gebruiker validator vindt hier de hangende transacties die nog wachten op
validatie.
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4.MENU TRADE DIENSTEN
4.1. Vereiste actie (alle producten)
De berichten die de bank heeft verzonden en waarop u moet antwoorden, vindt u in
het menu ‘bijwerken' – ‘Actie vereist'. Die berichten zijn ook beschikbaar in de
takenlijst ‘Laatste kennisgevingen' op de homepagina.

4.2. Bijlage
De uploadcapaciteit is 10 MB, met een maximum van vijf documenten in één keer.
U kunt ook de bijlage bij een klad verwijderen.

4.3. Chinees
Het Chinees was al beschikbaar in de vorige versie, maar u kon geen Chinese tekens
invoeren. Dat kan voortaan wel.

4.4. Bankgarantie
Uw bank kan u voortaan via Connexis Trade vragen of u een bankgarantie wilt
verlengen of betalen. De transactiestatus die op de portal verschijnt is in dat geval
'Verlengen/Betalen'.
Via Connexis Trade kunt u hierop antwoorden en uw instructies aan de bank
bevestigen.
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4.5. Back-to-Back LC (Niet van toepassing voor BNP Paribas Fortis)
Dit menu biedt u de mogelijkheid om een Documentair Krediet Import te beginnen
vanuit een ontvangen Documentair Krediet Export.

4.6. Back-to-Back SBLC (Niet van toepassing voor BNP Paribas Fortis)
Dit menu biedt u de mogelijkheid om een Stand-By Letter of Credit te beginnen
vanuit een ontvangen Stand-By Letter of Credit.

4.7. Export-kredietbrief
Voortaan kunt u rechtstreeks via het menu ‘Transfer’ vragen om een Exportkredietbrief over te dragen of om een terbeschikkingstelling te initiëren.

4.8. Aanvraag financiering (Niet van toepassing voor BNP Paribas Fortis)
De module ‘Aanvragen financiering’ biedt voortaan de mogelijkheid om de aanvraag
te beginnen vanuit import- en exporttransacties en niet enkel vanuit een blanco
formulier.
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4.9. Clausule vernieuwing van uitgegeven bankgaranties en Stand-by
Letter of Credits
Een Stand-by Letter of Credit of een bankgarantie kan een vernieuwingsclausule
bevatten (Evergreen clause).
U kunt deze aanmaken via ‘Gegevens hernieuwing' in het startformulier en zelf
de parameters bepalen.
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5. MENU BEHEER
5.1. Verandering van de gebruikersvoorkeuren
U heeft 2 mogelijkheden om naar uw gebruikersvoorkeuren te gaan:

 Klik op ‘Beheer’' en vervolgens op 'Profiel wijzigen‘.
 Of klik op het icoontje administrator rechts bovenaan.






5.2. Autorisatiematrix
Er werden twee wijzigingen aangebracht:
§

Voortaan kunt u een onbeperkt aantal autorisatieniveaus instellen.

§

Voor bankgaranties is het mogelijk om een criterium toe te voegen op basis
van de vervaldag van de transacties (bv.: de gebruiker kan alleen garanties
valideren met een vervaldag van minder dan een jaar).

11

5.3. Aanmaak van rapporten
Er werden nieuwe functies toegevoegd aan de interface voor het aanmaken van
rapporten.

5.3.1. Herschikking van kolommen
Voortaan kunt u via de knoppen
herschikken.

kolommen in een rapport selecteren en

.

5.3.2. Parameters
U kunt een parameter verplicht maken door het vakje 'Verplicht' aan te vinken.

Het betreffende rapport kan dan niet aangemaakt worden zonder die
informatie.
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5.3.3. Filters
Er werden veranderingen aangebracht aan de filtercirtieria voor data: u kunt
opties instellen voor een voorgedefinieerde waarde.
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5.3.4. Grafieken
Er kan nu een grafiek toegevoegd worden aan een rapport. Er zijn verschillend
mogelijkheden: een cirkeldiagram, staafdiagram, puntenwolk ,enz.
Opmerking: als u die optie gebruikt, kunt u de grafiek exporteren in pdf-formaat.
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6. URL
U wordt automatisch verbonden met de nieuwste versie van Connexis Trade.

September 2017

Mocht u hierbij toch problemen ondervinden, neem dan contact op met uw
plaatselijke Trade Support.

Disclaimer: De informatie in dit document heeft louter een indicatieve waarde en geen enkele contractuele
waarde. De informatie kan gedeeltelijk en onvolledig zijn. BNP Paribas kan niet aansprakelijk worden gesteld en
heeft geen enkele verplichting jegens de bestemmeling of een andere derde wat de inhoud en de volledigheid
van de informatie in dit document betreft en is niet verplicht om de bestemmeling op welk moment ook te
informeren over een latere wijziging of bijwerking van die informatie. Dit document vormt geen aanbod of
uitnodiging tot aanbod, noch een uitnodiging tot verkoop of aankoop van producten of diensten. Dit document
mag ook niet beschouwd worden als beleggingsadv ies of financieel advies en niets in dit document mag gezien
worden als een aansporing of aanbeveling tot verkoop of aankoop. BNP Paribas kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor een beslissing die genomen wordt op basis van informatie in dit document, noch voor het mogelijke
gebruik ervan door de bestemmeling of een andere derde. Dit document is eigendom van BNP Paribas en mag
niet worden gereproduceerd, ook niet gedeeltelijk, zonder de voorafgaan de schriftelijke toestemming van BNP
PARIBAS. © 2017 BNP Paribas. Alle rechten voorbehouden.
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