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ANZ Payment Instruction Application
1.0.0
Language:
Language/Ngôn ngữ:
Date:
Date/Ngày:
dd/mm/yyyy
. CUSTOMER DETAILS
Group Name of Customer
Customer Name
Customer Name in Local Language
Customer Registered Address
. CHANNELS
. PRODUCTS
Note: 
Product availability may be limited by currency and region
. NOTIFICATIONS
Email Notifications are sent to users who opt for "Receive Email Notification" in Section "User’s Information"
. TRANSACTION WORKFLOW OPTIONS
Please select Verifier and Releaser if either function is explicitly required.
Transaction Approval Process:
Bank for Processing
* Function is assigned to initiator
. BENEFICIARY & TEMPLATE AUTHORISATION
Please select "No" from drop down to omit the authorisation step for beneficiary and template creation. 
Beneficiary
Template
. USER'S INFORMATION
.1 User: 
Family name, given name
(If any)
Preferred mailing address
dd/mm/yyyy
Please provide document copy
Yes/No
.2 User Profile
Initiation Function
Reports
Checker Function
Products
Payment Initiation via
Screen Input
Template Only
File Upload
Verifier
Authoriser
Authoriser Group
View Confidential
(for payroll only)
Payroll
Payments
Collections
Balance Reporting
Payments
Collections
Deposits
Audit
User
User 
*Information must be provided.
**Note Unique Identification Number and Date of Birth fields are required for the purposes if identity verification. Unique Identification varies by region, example include: National ID Card or Passport details. ANZ Transactive will only commence once its completed its identity checks for the Users with a Token.
. ACCOUNT DETAILS
New
Amend
Delete
CCY
Payments
Collections
Reports
Branch
Account 
Type
Account Number or
Customer Number (for Deposits)
Users
1
2
5
6
7
10
9
8
4
3
. AUTHORISATION MODEL
Matrix to be defined:
Product /Account
Approval Base Currency:
Panel Amount Range
Group Combination(s)
Authorisation group
Authorisation group
Authorisation group
Authorisation group
and
and
and
to
and
and
and
or
or
and
and
and
. CORPORATE CHEQUES
Signature on cheques will be based on the user who authorises the transactions. Please indicate the User/User ID if fixed signatures are to be printed on the cheques.  
Note: If a user authorises the transactions and has no signature, Signatory 1, 2 or 3 will be used as signature on cheques.
Account number to link
Signatory :
User/UserID
Signatory :
User/UserID
Signatory :
User/UserID
Please sign specimen signature within the white box.
. DIRECT DEBIT
Bank to verify Mandate
. VIRTUAL ACCOUNTS
Virtual Accounts: 
Account Number To Be Linked
Account Matching:
(part B)
Number of Accounts
thru
Specify Account Number Series
(part C)
. CHEQUE DEPOSITS
Account Posting
. MULTI-BANK REPORTING (MT940)
Sending Bank SWIFT Code
Bank Name and Address
Contact Name:
Phone Number:
Fax Number:
Currency
Account Type
Account Number
Account Description
Indicate narration of Tag 25 on the MT940*
*alternatively you may attach MT940 generated message.
. FILEACTIVE - CONTACT DETAILS
Business Contact Person
Technical Contact Person
. SECURITY DEVICE DELIVERY
You may appoint a person to receive security devices on your user's behalf.  Not applicable for delivery as a result of replacement of loss, defective or deactivated security devices. 
Family name, given name
Preferred mailing address
. DOCUMENTS AND CUSTOMER AGREEMENT
We acknowledge and agree that our request is subject to ANZ General Banking Conditions and any other applicable Agreement as defined in the Definition Schedule. ANZ Transactive - Cash Asia constitutes an "Electronic Banking Channel" and each person specified in  of this Application Form shall constitute "User" as referred to in ANZ General Banking Conditions.
Signature
Signature
Company Stamp (if applicable)
Date:
dd/mm/yyyy
Date:
dd/mm/yyyy
CANCELLATION OF ANZ TRANSACTIVE
Please only complete this section if you are an existing client wishing to cancel the ANZ Transactive service.
 
Access to ANZ Transactive will be automatically cancelled on the fifth day of the following month. If you require a later date for cancellation, please specify in the area below.
 
Date of ANZ Transactive to be cancelled (DD/MM/YYYY)
Reason for cancellation:
We would be greatful if you could please state the reason(s) for cancellation below
To complete the cancellation request please sign as per the mandated company authorization requirements.
Authorized Signature / Company Stamp / Seal or Chop
Authorized Signature / Company Stamp / Seal or Chop
Date:
dd/mm/yyyy
Date:
dd/mm/yyyy
Date:
dd/mm/yyyy
FOR  BANK  USE  ONLY: 
Customer Segment: 
RM Code:
Corporate Code:
Request Type:
Client Type:
CIB/COM/OTH/PER
Name
Branch
Telephone Number
Country
Client Code:
Revise Fee Charges: 
Implementation Manager
Yes/No
View/Print Section : REFERENCES?
. REFERENCE
CHANNELS
Cash Asia (Internet Banking)
Fileactive (Host-to-Host)
eBanking platform
Host-to-Host Service
NOTIFICATIONS
Transaction Pending Authorisation
Transaction Status
Email is distributed to authorisers to notify of transactions pending authorisation
Email is distributed to initiators to notify of transaction status changes
 TRANSACTION WORKFLOW OPTIONS
Verifier - Verifies the transaction before submission to Authorisers
Releaser -  Releases transactions to the Bank for processing after they are fully approved (this is assigned to the Initiator)
Allow Self Authorisation – Authorisers given this access can authorise the transaction he/she has created 
BENEFICIARY & TEMPLATE AUTHORISATION
Cash Asia platform offers the ability to forego an authorisation step when new beneficiaries or templates are added. Therefore as soon as the new beneficiary and/or template are added, they are available for use.
USER'S INFORMATION
Available user types in ANZ Transactive - Cash Asia are tabled below:
ANZ TRANSACTIVE - CASH ASIA USER TYPES
SECURITY DEVICE
DESCRIPTION
Initiator
Has the ability to create/edit payment
Has the ability to generate reports
Has the ability to view/create/edit and delete templates
Has the ability to create/edit/delete beneficiary masters
Has the ability to create/edit/delete templates
required
Verifier
Has the ability to verify payments required
Has the ability to generate reports 
required
Authoriser
Has the ability to authorise payments
Has the ability to generate reports
Has the ability to authorise templates
Has the ability to authorise beneficiary masters
required
Releaser (*role is assigned to initiator)  
Has the ability to release payments to the bank
Has the ability to generate reports
required
User with View Confidential
Has the ability to view confidential data in payments
Has the ability to generate reports with confidential data unmasked
Confidential data include "Beneficiary Name", "Beneficiary Account Number", 
and "Transaction Payment Amount"
Has the ability to view confidential data in templates
required
Reporting
Has the ability to generate reports
required
SELECTION OF USER TYPES
In the event a user is assigned the user types of both authoriser and initiator, the company acknowledges that the user will not be able to authorise the payment he/she initiated using a single security device. Select ‘Allow authorisation of own transactions initiated’ in  ‘TRANSACTION WORKFLOW OPTIONS’ to enable users to authorise a self-initiated payment.
TRANSACTION INITIATION:
Payment Initiation Options
User can create/initiate payment via the following methods:
Screen Input
Payments can be initiated via file upload
File upload
Payments can only be created via templates
Template Only
Payments can be created via direct input in the payment initiation screen (user is also able to create from templates) 
CHECKER FUNCTION:
Verifier
Payroll user can view confidential data unmasked
View Confidential
Classifies Authorisers into groups for transaction authorisation
Authoriser Group
Payments to be verified before authorisation
PRODUCTS:
Payroll
Allows the user to have access to all collection products selected under section ''3. PRODUCTS''
Collections
Allows the user to have access to all payment products selected under section ''3. PRODUCTS''
Payments
Allows the user to have access to Payroll
REPORTS:
Account Balances
Allows the user to view all audit reports
Audit
Allows the user to view all payment reports
Payments
Allows the user to view all collection reports
Collections
Allow the user to view deposit reports
Deposits
Allows the user to view account balances
ACCOUNT DETAILS
New
Delete existing account
Delete
Branch of the account
Branch
Account number
Account Number
Type of account e.g. Savings, Current
Account Type
Select the users who should access the account
User
Enable reports for the account 
Reports
Allow payment initiation from the account
Payments
Allow collection initiation from the account
Collections
Name of the account
Account Name
Currency of the account
Currency
Modify existing account
Amend
Add account
AUTHORISATION MODEL
Account
Product or Account number for which matrix is to be defined
Product/Account
The base currency for which matrix is to be defined 
Approval Base Currency
Authorisers must approve in a sequential fashion
Sequential Authorisation Flow
Multi-authoriser with tiered approval amounts, with/without sequential authorisation
Complex Authorisation Requirements
2 authorisers are required to authorise a transaction for processing
Two Authorisers
1 authoriser is required to authorise a transaction for processing
One Authoriser
Only 1 or 2 authorisers to authorise a transaction
Simple Authorisation Requirement
Authorisation matrix is based on products
Product
Authorisation matrix is based on accounts
Example: Panel Authorisation Flow
Panel amount 0 to 1000
1 user from Group A and 2 users from Group B to authorise transaction/batch within this amount range
Panel Amount Range
Group Combination(s)
1A
2B
and
and
and
and
0
1000
to
and
and
and
or
Example: Sequential Authorisations Flow
Panel amount 0 to 1000
1 user from Group A followed by 2 users from Group B to authorise transaction/batch within this amount range
Panel Amount Range
Group Combination(s)
1A
and
and
and
0
2B
1000
to
and
and
and
or
or
and
and
and
CORPORATE CHEQUES
Account Number to Link 
Signatories for Corporate Cheques
Signatory 
Account Number to be used for issuing Corporate Cheques
DIRECT DEBIT
Bank to verify Mandate
ANZ is required to verify the Mandates provided with the Drawee Bank
VIRTUAL ACCOUNTS
If you want the Bank to issue Virtual accounts
Bank to issue Virtual Account Numbers
Specific Account Numbers that are required to be issued
Specify account number series
Method of Account Matching for the Virtual Accounts
Account Matching
Partial Match of Virtual Account Number is required
Partial Match
Full Match of Virtual Account Number is required
Full Match
Account number to be linked with Virtual Accounts
Account Number to be linked
No. of Virtual Accounts to be used
No. of Accounts
Constant prefix for all Virtual Accounts
Virtual Account prefix
CHEQUE DEPOSITS
Account Posting
Consolidated accounting i.e. one accounting entry per deposit slip
Consolidated per Deposit Slip
Itemised Accounting – Instrument Level i.e. one entry per cheque
Itemised 
Choose how you want the accounting entries for Cheque Deposits to be
MULTI BANK REPORTING (MT940)
Sending Bank SWIFT Code 
Name of the Contact Person of the Sending Bank
Contact Name
Phone Number of the Contact Person
Phone Number
Fax Number of the Contact Person
Fax Number
Type of Account
Account Type 
Account name or description
Account Description
Account Number
Account Number
Currency of the Account
Currency 
Bank Name and Address of the Sending Bank
Bank Name & Address
SWIFT code of the Sending Bank
Exact narration of tag 25 or MT940 generated message
Indicate Narration of Tag 25 on MT940
Fileactive - CONTACT DETAILS
Business  Contact Person 
Contact Details of the Technical Person for fileactive
Technical  Contact Person 
Contact Details of the Business Person for fileactive
SECURITY DEVICE DELIVERY
Name
Address of the user collecting the security device
Address
Name of the user collecting the security device
Postal Code of the address
Postal Code/Zip
Phone number of the user collecting the security device
Phone Number
Email Address of the person collecting the security device
Email Address
. CUSTOMER DETAILS/CÁC CHI TIẾT KHÁCH HÀNG
Group Name of Customer/Tên Tập đoàn
Customer Name/Tên Khách hàng
Customer Name in Local Language/Tên Khách hàng bằng tiếng Việt
Customer Registered Address/Địa chỉ Công ty
. CHANNELS/KÊNH
. PRODUCTS/SẢN PHẨM
Note: 
Lưu ý:
Product availability may be limited by currency and region/
Sản phẩm có thể giới hạn tùy theo loại tiền và khu vực
. NOTIFICATIONS/THÔNG BÁO
Email Notifications are sent to users who opt for "Receive Email Notification" in Section "User’s Information"/
Email thông báo được gửi đến những người sử dụng đã lựa chọn "Nhận email thông báo" trong "Thông tin người sử dụng" 
. TRANSACTION WORKFLOW OPTIONS/LỰA CHỌN QUI TRÌNH GIAO DỊCH
Please select Verifier and Releaser if either function is explicitly required./
Vui lòng chọn Người kiểm soát và Người gởi lệnh nếu một trong hai chức năng được yêu cầu.
Transaction Approval Process/
Quy trình phê duyệt giao dịch:
Bank for Processing/
Gởi đến Ngân hàng chờ xử lý
* Function is assigned to initiator/
* Chức năng được cấp cho Người khởi tạo
. BENEFICIARY & TEMPLATE AUTHORISATION/KÝ DUYỆT NGƯỜI THỤ HƯỞNG  VÀ MẪU LỆNH
Please select "No" from drop down to omit the authorisation step for beneficiary and template creation. /
Vui lòng chọn "KHÔNG" từ danh sách cho sẵn để bỏ qua bước ký duyệt khi tạo người thụ hưởng và mẫu thanh toán.
Beneficiary/Người thụ hưởng
Template/Mẫu
. USER'S INFORMATION/THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG
.1 User/Người dùng: 
Family name, given name/Họ, Tên
(if any/nếu có)
Preferred mailing address/
Địa chỉ Bưu chính Ưu tiên
dd/mm/yyyy/ngày/tháng/năm
Please provide document copy/
Vui lòng cung cấp bản sao tài liệu
Yes/No/Có/Không
.2 User Profile/Thông tin người sử dụng
Initiation Function/Chức năng khởi tạo
Reports/Báo cáo
Checker Function/Chức năng kiểm tra
Products/Sản phẩm
Payment Initiation via/Khởi tạo lệnh bằng
Screen Input/
Màn hình nhập thông tin
Template Only/Mẫu
File Upload/
Tải tập tin lệnh thanh toán
Verifier/
Người kiểm soát
Authoriser/
Nhóm Người ký duyệt
Authoriser Group/
Nhóm Người ký duyệt
View Confidential/
(for payroll only)
Payroll/Bảng lương
Payments/Thanh toán
Collections/Các khoản thu
Balance Reporting/Báo cáo Số dư
Payments/Thanh toán
Collections/Các khoản thu
Deposits/Các khoản Tiền gởi
Audit/Kiểm toán
User/Người dùng
(dành riêng cho chi lương)
Xem Tài liệu mật
User/Người dùng 
*Information must be provided./ * Thông tin bắt buộc
**Note Unique Identification Number and Date of Birth fields are required for the purposes if identity verification. Unique Identification varies by region, example include: National ID Card or Passport details. ANZ Transactive will only commence once its completed its identity checks for the Users with a Token./ **Lưu ý: Số CMND và Ngày sinh là thông tin bắt buộc được dùng cho mục đích xác nhận người sử dụng. Giấy tờ định danh này có thể khác nhau tuỳ thuộc mỗi quốc gia, bao gồm: Giấy CMND hoặc chi tiết Hộ chiếu. ANZ Transactive sẽ chỉ sử dụng được khi đã hoàn tất việc kiểm tra thông tin của người sử dụng có thiết bị bảo mật Token. 
. ACCOUNT DETAILS/CHI TIẾT TÀI KHOẢN
New/Mới
Amend/Sửa đổi
Delete/Xóa
CCY/
Loại tiền
Payments/Thanh toán
Collections/Các khoản thu
Reports/báo cáo
Branch/Chi nhánh
Account 
Type/
Loại tài khoản
Account Number or
Customer Number (for Deposits)/
Số tài khoản hay Mã số khách hàng (Cho tiền gởi)
Users/Người dùng
1
2
5
6
7
10
9
8
4
3
. AUTHORISATION MODEL/MÔ HÌNH ỦY QUYỀN
Matrix to be defined/Phương thức ký cần xác định:
Product /Account
Sản phẩm/Tài khoản
Approval Base Currency/
Loại tiền tệ cơ bản được chấp thuận:
Panel Amount Range/
Mức số tiền cho bảng ký duyệt
Group Combination(s)/
Tổ hợp nhóm
Authorisation group/
Nhóm Chữ ký Ủy Quyền
Authorisation group/
Nhóm Chữ ký Ủy Quyền
Authorisation group/
Nhóm Chữ ký Ủy Quyền
Authorisation group/
Nhóm Chữ ký Ủy Quyền
and/
và
and/
và
and/
và
to
đến 
and/
và
and/
và
and/
và
or/
hoặc
or/
hoặc
and/
và
and/
và
and/
và
. CORPORATE CHEQUES/SÉC DOANH NGHIỆP
Signature on cheques will be based on the user who authorises the transactions. Please indicate the User/User ID if fixed signatures are to be printed on the cheques.  Note: If a user authorises the transactions and has no signature, Signatory 1, 2 or 3 will be used as signature on cheques./
Chữ ký trên Séc sẽ dựa trên quy tắc người dùng phải là người ký duyệt lệnh chuyển tiền. Đề nghị cung cấp Tên/Mã người dùng nếu chữ ký đó ở trên Séc.                                                  Chú ý: Nếu người dùng ký duyệt lệnh không đăng ký chứ ký, Chữ ký số 1, 2,3 sẽ được dùng để ký trên Séc. 
Account number to link/
Số tài khoản để hạch toán
Signatory /
Chữ ký  :
User/UserID/
Người Sử dụng/Mã người sử dụng
Signatory /
Chữ ký  :
User/UserID/
Người Sử dụng/Mã người sử dụng
Signatory /
Chữ ký  :
User/UserID/
Người Sử dụng/Mã người sử dụng
Please sign specimen signature within the white box/ Đề nghị ký chữ ký trong ô trắng
. DIRECT DEBIT/GHI NỢ TRỰC TIẾP
Bank to verify Mandate/Ngân hàng xác nhận Ủy thác
. VIRTUAL ACCOUNTS/TÀI KHOẢN ẢO
Virtual Accounts/
Tài Khoản Ảo: 
Account number to link/Số tài khoản để hạch toán
Account Matching/
Đối chiếu Tài khoản:
part B
?????
Number of Accounts/Số lượng tài khoản
thru
qua 
Specify Account Number Series/
Xác định dãy số của Tài khoản
part C
?????
. CHEQUE DEPOSITS/NỘP SÉC
Account Posting/
Hạch toán 
. MULTI-BANK REPORTING (MT940)/GỞI THÔNG BÁO ĐẾN CÁC NGÂN HÀNG QUA SWIFT (MT 940)
Sending Bank SWIFT Code/
Mã SWIFT Ngân hàng gởi
Bank Name and Address/
Tên và Địa chỉ Ngân hàng
Contact Name/
Tên người liên hệ
Phone Number/
Số Điện thoại
Fax Number/
Số Fax
Currency/
Tiền tệ
Account Type/
Loại tài khoản
Account Number/
Số tài khoản
Account Description/
Diễn giải tài khoản
Indicate narration of tag 25 on MT940*/
Thông tin ở trường 25 của điện SWIFT MT940*
*alternatively you may attach MT940 generated message/ *Quý vị có thể đính kèm điện SWIFT MT940
. FILEACTIVE - CONTACT DETAILS/CHI TIẾT LIÊN HỆ VỀ FILEACTIVE
Business Contact Person/Liên hệ Nhân viên Kinh doanh
Technical Contact Person/Liên hệ Nhân Viên Kỹ thuật
. SECURITY DEVICE DELIVERY/ VIỆC CHUYỂN THIẾT BỊ BẢO MẬT
You may appoint a person to receive security devices on your user's behalf.  Not applicable for delivery as a result of replacement of loss, defective or deactivated security devices./ Quý vị có thể ủy quyền cho một người khác nhận các thiết bị bảo mật. Không được cho nhận thay trong trường hợp thay thế do thất lạc, hư hỏng hoặc bị hủy
Family name, given name/ Họ và tên
Preferred mailing address/ Địa chỉ gửi thư tín
. DOCUMENTS AND CUSTOMER AGREEMENT/CHỨNG TỪ VÀ HỢP ĐỒNG KHÁCH HÀNG
We acknowledge and agree that our request is subject to ANZ General Banking Conditions and any other applicable Agreement as defined in the Definition Schedule. ANZ Transactive - Cash Asia constitutes an "Electronic Banking Channel" and each person specified in  of this Application Form shall constitute "User" as referred to in ANZ General Banking Conditions./
 
Chúng tôi thừa nhận và đồng ý rằng yêu cầu này của chúng tôi tùy thuộc vào Các Điều Khoản Chung Về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ và bất cứ Thỏa thuận nào khác như được định nghĩa trong phần Phụ Lục Định Nghĩa. ANZ Transactive - Cash Asia quy định "Kênh Ngân hàng điện tử" và mỗi người được chỉ định ở  của Đơn Yêu cầu này sẽ là phần quy định "Người sử dụng" được đề cập trong Các Điều khoản Chung về Dịch vụ Ngân hàng của ANZ.
Signature/Chữ ký
Signature/Chữ ký
Company Stamp (if applicable)/
Dấu Công ty (nếu có) 
Date/
Ngày:
dd/mm/yyyy/
ngày/tháng/năm
Date/
Ngày:
dd/mm/yyyy/
ngày/tháng/năm
CANCELLATION OF ANZ TRANSACTIVE / Hủy bỏ ANZ Transactive
Please only complete this section if you are an existing client wishing to cancel the ANZ Transactive service. / Chỉ điền vào phần này nếu quý vị yêu cầu hủy bỏ việc sử dụng hệ thống ANZ Transactive
 
Access to ANZ Transactive will be automatically cancelled on the fifth day of the following month. If you require a later date for cancellation, please specify in the area below./ Quyền truy cập vào ANZ Transactive sẽ chấm dứt từ ngày thứ năm của tháng tiếp theo. Xin vui lòng cho yêu cầu cụ thể nếu quý vị muốn trì hoãn việc chấm dứt này. 
 
Date of ANZ Transactive to be cancelled (DD/MM/YYYY)/ Ngày chấm dứt sử dụng ANZ Transactive (Ngày/Tháng/Năm)
Reason for cancellation/ Lý do chấm dứt sử dụng:
We would be greatful if you could please state the reason(s) for cancellation below/ Xin vui lòng nêu rõ lý do của việc chấm dứt sử dụng vào ô dưới đây
To complete the cancellation request please sign as per the mandated company authorization requirements./ 
Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ cũng được yêu cầu ký duyệt theo phương thức ký duyệt đã được đăng ký
Authorized Signature / Company Stamp / Seal or Chop/
Chữ ký Ủy quyền/Con dấu Công ty
Authorized Signature / Company Stamp / Seal or Chop/
Chữ ký Ủy quyền/Con dấu Công ty
Date/
Ngày: 
dd/mm/yyyy
Date/
Ngày: 
dd/mm/yyyy
Date/
Ngày:
dd/mm/yyyy
FOR  BANK  USE  ONLY/CHỈ DÙNG CHO NGÂN HÀNG: 
Customer Segment/
Phân loại khách hàng:
RM Code
Mã RM:
Corporate Code/
Mã Doanh nghiệp:
Request Type
Loại yêu cầu:
Client Type/
Loại khách hàng:
CIB/COM/OTH/PER
Name/Tên
Branch/Chi nhánh
Telephone Number/Số Điện thoại
Country/Quốc gia
Client Code/
Mã Khách hàng:
Revise Fee Charges/
Thay đổi biểu phí:  
Implementation Manager/Trưởng phòng tác nghiệp
Yes/No
View/Print Section/Xem/In Phần : REFERENCES/THAM KHẢO?
. REFERENCE/THAM KHẢO
CHANNELS/KÊNH
Cash Asia (Internet Banking)/
Cash Asia (Kênh Ngân hàng trực tuyến
 
Fileactive (Host-to-Host)/
Fileactive (Kết nối máy chủ)
eBanking platform/
hệ thống ngân hàng điện tử
 
Host-to-Host Service/
Dịch vụ kết nối trực tiếp
NOTIFICATIONS/THÔNG BÁO
Transaction Pending Authorisation/
Giao dịch chờ Ký duyệt
 
Transaction Status/
Trạng thái giao dịch
Email is distributed to authorisers to notify of transactions pending authorisation/
Email được gửi cho người ký duyệt để thông báo về giao dịch đang chờ ký duyệt.
 
Email is distributed to initiators to notify of transaction status changes/
Email được gửi cho người khởi tạo để thông báo về thay đổi trạng thái giao dịch.
 TRANSACTION WORKFLOW OPTIONS/LỰA CHỌN QUY TRÌNH GIAO DỊCH
Verifier - Verifies the transaction before submission to Authorisers/
Người kiểm tra - Xác minh các giao dịch trước khi trình Người ký duyệt
Releaser -  Releases transactions to the Bank for processing after they are fully approved (this is assigned to the Initiator)/
Người gởi lệnh - phát hành các giao dịch tới các ngân hàng để xử lý sau khi được phê duyệt đầy đủ (việc này được giao cho người khởi tạo)
Allow Self Authorisation – Authorisers given this access can authorise the transaction he/she has created/
Cho phép tự ký duyệt - Người ký duyệt được quyền truy cập để ký duyệt.giao dịch anh ấy/ cô ấy đã tạo ra
BENEFICIARY & TEMPLATE AUTHORISATION/KÝ DUYỆT MẪU & NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Cash Asia platform offers the ability to forego an authorisation step when new beneficiaries or templates are added. Therefore as soon as the new beneficiary and/or template are added, they are available for use./
Hệ thống Cash Asia cho phép bỏ qua bước ký duyệt khi có người thụ hưởng mới hoặc mẫu lệnh mới được thêm vào. Vì vậy ngay sau khi người thụ hưởng mới và/hoặc mẫu lệnh mới được thêm vào thì có thể sử dụng ngay.
USER'S INFORMATION
Available user types in ANZ Transactive - Cash Asia are tabled below/
Các phân loại người sử dụng trên ANZ Transactive - Cash Asia:
ANZ TRANSACTIVE - CASH ASIA USER TYPES/
PHÂN LOẠI NGƯỜI DÙNG
SECURITY DEVICE/
THIẾT BỊ BẢO MẬT
DESCRIPTION/
MÔ TẢ
Initiator/Người tạo lệnh
Has the ability to create/edit payment/
Được khởi tạo/hiệu chỉnh lệnh thanh toán
 
Has the ability to create/edit/delete templates/Được khởi tạo/hiệu chỉnh/hủy bỏ mẫu lệnh thanh toán
 
Has the ability to create/edit/delete beneficiary masters/Được khởi tạo/hiệu chỉnh/hủy bỏ danh sách người thụ hưởng
 
Has the ability to view/create/edit and delete templates/Được xem/khởi tạo/hiệu chỉnh/hủy bỏ mẫu lệnh thanh toán
 
Has the ability to generate reports/Được truy xuất các báo cáo
required/yêu cầu
Verifier/Người kiểm tra
Has the ability to verify payments required/
Được kiểm tra lệnh thanh toán trước khi ký duyệt
 
Has the ability to generate reports/
Được truy xuất các báo cáo
required/yêu cầu
Authoriser/Người ký duyệt
Has the ability to authorise payments/Được ký duyệt lệnh thanh toánHas the ability to authorise beneficiary masters/Được ký duyệt danh sách người thụ hưởngHas the ability to authorise templates/Được ký duyệt các mẫu lệnh thanh toánHas the ability to generate reports/Được truy xuất các báo cáo
required/yêu cầu
Releaser (*role is assigned to initiator)/
Người gởi lệnh (thường được giao cho Người tạo lệnh) 
Has the ability to release payments to the bank/Được gởi lệnh thanh toán đến ngân hàngHas the ability to generate reports/Được truy xuất các báo cáo
required/yêu cầu
User with View Confidential/
Người sử dụng với quyền xem thông tin mật
Has the ability to view confidential data in payments/Được quyền xem các thông tin mật trong lệnh thanh toánHas the ability to view confidential data in templates/Được quyền xem các thông tin mật trong mẫu lệnh thanh toánHas the ability to generate reports with confidential data unmasked/Được truy xuất các báo cáo có các thông tin mậtConfidential data include "Beneficiary Name", "Beneficiary Account Number",and "Transaction Payment Amount"/Dữ liệu bảo mật bao gồm "Tên người thụ hưởng", "Số tài khoản thụ hưởng", và " Số tiền thanh toán giao dịch"
required/yêu cầu
Reporting
Has the ability to generate reports/
Được truy xuất các báo cáo
required/yêu cầu
SELECTION OF USER TYPES/LỰA CHỌN PHÂN LOẠI NGƯỜI DÙNG 
In the event a user is assigned the user types of both authoriser and initiator, the company acknowledges that the user will not be able to authorise the payment he/she initiated using a single security device. Select ‘Allow authorisation of own transactions initiated’ in  ‘TRANSACTION WORKFLOW OPTIONS’ to enable users to authorise a self-initiated payment./
Trong trường hợp người sử dụng vừa là Người tạo lệnh và Người ký duyệt, công ty xác nhận người sử dụng sẽ không duyệt giao dịch anh ấy/cô ấy đã tạo ra nếu chỉ sử dụng 1 thiết bị bảo mật. Lựa chọn ‘Cho phép ký duyệt giao dịch tự tạo’ ở Phần 4. LỰA CHỌN QUY TRÌNH GIAO DỊCH’ để cho phép người sử dụng ký duyệt giao dịch đã tự tạo ra.
TRANSACTION INITIATION/KHỞI TẠO GIAO DỊCH:
Payment Initiation Options/
Chọn lựa khởi tạo lệnh
User can create/initiate payment via the following methods/
Người sử dụng có thể khởi tạo lệnh bằng các phương thức:
Screen Input/
Nhập liệu trực tiếp
 
 
 
Template Only/
Dùng mẫu lệnh được taọ sẵn 
 
File upload/
Tải lên tập tin thanh toán 
Payments can be created via direct input in the payment initiation screen (user is also able to create from templates)/
Lệnh thanh toán có thể được tạo bằng cách nhập trực tiếp lên màn hình khởi tạo lệnh (người sử dụng cũng có thể tạo từ lệnh thanh toán mẫu)/
 
Payments can only be created via templates/
Lệnh thanh toán chỉ được khởi tạo từ mẫu đã có sẵn 
 
Payments can be initiated via file upload/
Lệnh thanh toán có thể được khởi tạo bằng cách tải lên tập tin thanh toán 
CHECKER FUNCTION/CHỨC NĂNG KIỂM TRA:
Payments to be verified before authorisation/
Các lệnh thanh toán có thể được kiểm tra trước khi ký duyệt

Classifies Authorisers into groups for transaction authorisation/
Phân nhóm cho những Người ký duyệt

Payroll user can view confidential data unmasked/
Người sử dụng Thanh toán lương có thể xem dữ liệu bảo mật không được đánh dấu
Verifier/
Người kiểm tra
 
Authoriser Group/Nhóm Người ký duyệtView Confidential/Xem thông tin mật
PRODUCTS/SẢN PHẨM:
Payroll/Lệnh chi lươngPayments/Lệnh thanh toán
 
Collections/Các khoản thu
Allows the user to have access to Payroll/
Cho phép người sử dụng truy cập lệnh chi lương

Allows the user to have access to all payment products selected under section ''3. PRODUCTS''/
Cho phép người sử dụng truy cập vào tất cả các loại thanh toán đã được chọn ở phần 2. Các sản phẩm

Allows the user to have access to all collection products selected under section ''3. PRODUCTS''/
Cho phép người sử dụng truy cập vào tất cả các loại khoản thu đã được chọn ở phần 2. Các sản phẩm
REPORTS/BÁO CÁO:
Account Balances/
Số dư tài khoản

Payments/
Lệnh thanh toán
	
Collections/
Các khoản thu
	
Deposits/	
Các khoản tiền gởi
	
Audit/
Kiểm toán
Allows the user to view account balances/
Cho phép người sử dụng xem số dư tài khoản
 
Allows the user to view all payment reports/Cho phép người sử dụng xem tất cả các báo cáo thanh toánAllows the user to view all collection reports/Cho phép người sử dụng xem tất cả báo cáo các khoản thuAllow the user to view deposit reports/Cho phép người sử dụng xem báo cáo các khoản tiền gởiAllows the user to view all audit reports/Cho phép người sử dụng xem tất cả các báo cáo kiểm toán
ACCOUNT DETAILS/CHI TIẾT TÀI KHOẢ
New/
Mới

Amend/
Sửa đổi

Delete/
Hủy bỏ

Branch/
Chi nhánh

Account Number/
Số Tài khoản

Currency/
Loại Tiền tệ

Account Name/
Tên Tài khoản

Account Type/
Loại Tài khoản

Payments/
Thanh toán

Collections/
Các khoản thu

Reports/
Báo Cáo

User/
Người sử dụng
Add account/
Thêm tài khoản

Modify existing account/
Chỉnh sửa tài khoản hiện có

Delete existing account/
Huỷ bỏ tài khoản hiện có

Branch of the account/
Chi nhánh của tài khoản

Account number/
Số tài khoản

Currency of the account/
Loại tiền tệ của tài khoản

Name of the account/
Tên của tài khoản

Type of account e.g. Savings, Current/
Loại tài khoản, ví dụ như Tiết kiệm, Giao dịch

Allow payment initiation from the account/
Cho phép khởi tạo lệnh thanh toán từ tài khoản này

Allow collection initiation from the account/
Cho phép khởi tạo lệnh thu từ tài khoản này

Enable reports for the account/
Kích hoạt các báo cáo cho tài khoản

Select the users who should access the account/
Chọn những người sử dụng được phép truy cập tài khoản
AUTHORISATION MODEL/PHƯƠNG THỨC KÝ DUYỆT
Account/
Tài khoản

Product/
Sản phẩm

Product/Account/
Sản phẩm/Tài khoản

Approval Base Currency/
Loại tiền tệ được ký duyệt

Sequential Authorisation Flow/
Quy trình ký duyệt tuần tự

Simple Authorisation Requirement/
Yêu cầu ký duyệt đơn giản

One Authoriser/
Một người ký duyệt

Two Authorisers/
Hai người ký duyệt

Complex Authorisation Requirements/
Yêu cầu ký duyệt phức tạp
Authorisation matrix is based on accounts/
Ký duyệt theo tài khoản

Authorisation matrix is based on products/
Ký duyệt theo sản phẩm

Product or Account number for which matrix is to be defined/
Sản phẩm hay số tài khoản được ký duyệt sẽ được xác định

The base currency for which matrix is to be defined/
Loại tiền tệ căn bản được ký duyệt sẽ được xác định

Authorisers must approve in a sequential fashion/
Các Người ký duyệt phải duyệt lệnh theo thứ tự

Only 1 or 2 authoriser need to authorise a payment/
Chỉ 1 hoặc 2 người ký duyệt cần phải ký duỵệt cho một lệnh thanh toán

1 authoriser is required to authorise a transactionto go for processing/
Một người ký duyệt được yêu cầu để ký duyệt một giao dịch

2 authorisers are required to authorise a transaction to go for processing/
Hai người ký duyệt được yêu cầu để ký duyệt một giao dịch

Multi-authoriser with tiered approval amounts, with/without sequential authorisation/
Nhiều Người ký duyệt với cấp độ ký duyệt dựa trên số tiền, có / không có ký duyệt tuần tự
Example/Ví dụ : Panel Authorisation Flow/Quy trình ký duyệt hội đồng
Panel amount 0 to 1000/
Bảng số tiền từ 0 đến 1,000
1 user from Group A and 2 users from Group B to authorise transaction/batch within this amount range/
Một người sử dụng của Nhóm A và 2 người Sử dụng Nhóm B được ký duyệt lệnh/nhóm lệnh trong khoảng giá trị này
Panel Amount Range/
Mức số tiền cho bảng ký duyệt
Group Combination(s)/
Tổ hợp nhóm
1A
2B
and
and
and
and/
và
0
1000
to
đến 
and/
và
and/
và
and/
và
or
Example/Ví dụ : Sequential Authorisations Flow/Quy trình ký duyệt tuần tự
Panel amount 0 to 1000/
Bảng số tiền từ 0 đến 1,000
1 user from Group A followed by 2 users from Group B to authorise transaction/batch within this amount range/
Một người sử dụng của Nhóm A và tiếp theo là  2 người Sử dụng Nhóm B được ký duyệt lệnh/nhóm lệnh trong khoảng giá trị này
Panel Amount Range/
Mức số tiền cho bảng ký duyệt
Group Combination(s)/
Tổ hợp nhóm
1A
and
and
and
0
2B
1000
to
đến 
and/
và
and/
và
and/
và
or
or/
hoặc
and/
và
and/
và
and/
và
CORPORATE CHEQUES/SÉC CÔNG TY
Account Number to Link/
Số tài khoản để hạch toán
 
Signatory/
Chữ ký
Account Number to be used for issuing Corporate Cheques/
Số tài khoản được sử dụng để phát hành Séc
 
Signatories for Corporate Cheques/
Chữ ký trên Séc
DIRECT DEBIT/GHI NỢ TRỰC TIẾP
Bank to verify Mandate/
Ngân hàng xác nhận Ủy thác
ANZ is required to verify the Mandates provided with the Drawee Bank/
ANZ được yêu cầu xác nhận Ủy thác đối với Ngân hàng thu tiền
VIRTUAL ACCOUNTS/TÀI KHOẢN ẢO
Account number to be linked with Virtual Accounts/
Số tài khoản được kết nối với Dịch vụ Tài khoản Ảo
 
If you want the Bank to issue Virtual Accounts/Nếu bạn muốn ngân hàng phát hành Tài khoản Ảo
 
No. of Virtual Accounts to be used/
Số tài khoản Ảo được sử dụng
 
Constant prefix for all Virtual Accounts/Tiền tố bất biến của tất cả các Tài khoản Ảo
 
Specific Account Numbers that are required to be issued/Xác định số Tài khoản được yêu cầu phát hành
 
Method of Account Matching for the Virtual/Phương thức đối chiếu Tài khoản Ảo
 
Full Match of Virtual Account Number is required/Khớp hoàn toàn với số của Tài khoản Ảo được yêu
 
Partial Match of Virtual Account Number is required/Khớp một phần với số Tài khoản Ảo được yêu cầu
Account Number to be linked/
Số tài khoản được kết nối
 
Bank to issue Virtual Account Numbers/  
Ngân hàng phát hành số Tài khoản Ảo
 
No. of Accounts/
Số lượng tài khoản
 
Virtual Account prefix/Tiền tố của Tài khoản Ảo
  
Specify account number series/
Xác định dãy số tài khoản
 
Account Matching/
Đối chiếu tài khoản
 
Full Match/
Khớp hoàn toàn
 
Partial Match/
Khớp một ph
CHEQUE DEPOSITS/NỘP SÉC
Account Posting/
Hạch toán
 
Itemised/
Ghi từng khoản
 
Consolidated per Deposit Slips /
Theo phiếu nộp Séc
Choose how you want the accounting entries for Cheque Deposits to be/
Xin vui lòng chọn phương thức Tài khoản được ghi có 
 
Itemised Accounting – Instrument Level i.e. one entry per cheque/
Ghi có từng khoản – Mỗi séc một bút toán
 
Consolidated Accounting i.e. One Accounting entry per deposit slip/
Tổng hợp các khoản trên cùng một phiếu nộp séc – Mỗi phiếu nộp séc một
MULTI BANK REPORTING (MT940)/BÁO CÁO ĐA NGÂN HÀNG (MT940)
Sending Bank SWIFT Code/
Mã SWIFT Ngân hàng gởi
 
Bank Name & Address /
Tên và Địa chỉ Ngân hàng
 
Contact Name/
Tên người liên hệ
 
Phone Number/
Số điện thoại
 
Fax Number/
Số Fax
 
Currency/
Loại tiền tệ
 
Account Type/
Loại tài khoản
 
Account Number/
Số tài khoản
 
Account Description/
Diễn giải tài khoản
 
Indicate narration of Tag 25 on MT940/
Thông tin ở trường 25 của điện SWIFT MT940         
Swift Code of the Sending Bank/Mã Swiftcủa Ngân hàng gởi
 
Bank Name & Address of the Sending Bank/Tên và Địa chỉ Ngân hàng Gởi
 
Name of the Contact Person of the Sending Bank/Tên củangười liên hệ của Ngân hàng gởi
 
Phone Number of the Contact Person/Số điện thoại của người liên hệ
 
Fax Number of the Contact Person/Số fax của người liên hệ
 
Currency of the Account/Loại tiền tệ của tài khoản
 
Type of Account/Loại tài khoản
 
Account Number/
Số tài khoản
 
Account name or description/
Chi tiết tài khoản
 
Exact narration of Tag 25 or MT940 generated message/
Diễn giải chính xác của trường Tag 25 hay điện SWIFT MT940
Fileactive - CONTACT DETAILS/CHI TIẾT LIÊN HỆ VỀ Fileactive
Business  Contact Person/
Liên hệ Nhân viên Kinh doanh
 
Technical  Contact Person/
Liên hệ Nhân Viên Kỹ thuật
Contact Details of the Business Person for fileactive/
Chi tiết liên hệ của Nhân viên Kinh doanh về fileactive
 
Contact Details of the Technical Person for fileactive/
Chi tiết liên hệ của Nhân viên Kỹ thuật về fileactive
SECURITY DEVICE DELIVERY
Name/
Tên
 
Address/
Điạ chỉ
 
Postal Code/
Mã Bưu chính
 
Phone Number/
Số điện thoại
 
Email Address/
Địa chỉ email
Name of the user collecting the security device/
Tên người nhận thiết bị bảo mật
 
Address of the user collecting the security device/
Địa chỉ người nhận thiết bị bảo mật
 
Postal Code of the address/
Mã bưu chính
 
Phone number of the user collecting the security device/
Số điện thoại của người nhận thiết bị bảo mật
 
Email Address of the person collecting the security device/
Địa chỉ email của người nhận thiết bị bảo mật
dd/mm/yyyy
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