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I.

Wstęp

Dokument opisuje sposób aplikowania o dostęp do kanału U2A zatwierdzonego mechanizmu
sprawozdawczego (ARM), sposób uzyskiwania tego dostępu oraz zawiera instrukcję obsługi interfejsu
graficznego systemu udostępnianego w ramach kanału U2A.

Definicje pojęć:
















administrator usługi w ramach instytucji - użytkownik posiadający uprawnienie
do akceptowania wniosków o uzyskanie dostępu w roli użytkownika usługi ARM, składanych
w imieniu uczestnika ARM,
aplikacja ARM – system informatyczny (graficzny interfejs kanału U2A), wykorzystywany
w ramach usługi ARM świadczonej przez KDPW, umożliwiający wymianę informacji lub
komunikatów pomiędzy uczestnikiem a KDPW,
aplikacja dostępowa – aplikacja umożliwiająca dostęp do aplikacji KDPW na zasadzie
jednolitego punktu dostępowego (SSO – Single Sign On) dostępna na stronie internetowej
KDPW,
komunikat – informacja złożona zgodnie z postanowieniami regulaminu ARM, w relacji
pomiędzy uczestnikiem a KDPW,
konto użytkownika – konto założone przez osobę fizyczną w aplikacji dostępowej,
regulamin dostępowy – „Regulamin dostępu do systemów informatycznych KDPW”
określający zasady dostępu oraz autoryzacji do aplikacji KDPW przeznaczony
do elektronicznego komunikowania się z KDPW,
regulamin ARM – wzorzec umowy kształtujący treść stosunku prawnego pomiędzy KDPW
a uczestnikiem, obowiązujący w ramach usługi ARM,
uczestnik – podmiot, który jest stroną umowy o uczestnictwo zawieranej na podstawie
regulaminu usługi KDPW albo stroną innej umowy zawartej zgodnie z regulaminem usługi albo
podmiot uzyskujący dostęp do innych niż usługi funkcjonalności udostępnianych przez KDPW,
usługa ARM – usługa świadczona przez KDPW zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego
(ARM).
użytkownik – osoba fizyczna posiadająca konto w aplikacji dostępowej KDPW, posiadająca
możliwość wnioskowania o dostęp do aplikacji w imieniu instytucji będącej uczestnikiem usługi
ARM w roli Użytkownika lub Administratora usługi w ramach instytucji.
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II.

Zakładanie konta w aplikacji ARM
1. Uwierzytelnienie

W celu uzyskania dostęp do graficznych interfejsów do usług świadczonych przez GK KDPW należy
założyć konto w aplikacji dostępowej.
Aby założyć nowe konto użytkownika w produkcyjnej aplikacji dostępowej należy wejść na stronę
aplikacji https://online.kdpw.pl/. Dla środowisk testowych są to odpowiednio https://tstonline.kdpw.pl (do testowania nowych funkcjonalności) lub https://edu-online.kdpw.pl
(odzwierciedlenie parametrów produkcji). W zakładce Logowanie do systemu, po kliknięciu na
podkreślony tekst hiperłącza „Zarejestruj się teraz” nastąpi przeniesienie do ekranu formularza
rejestracyjnego.

W poniższe pole formularza należy wpisać adres email, po czym kliknąć „Przyślij mi kod weryfikacyjny”.
Na wskazany adres zostanie wysłany kod sprawdzający poprawność tegoż adresu email.

Przepisując otrzymany kod w miejsce „Kod weryfikacyjny” i klikając „zweryfikuj kod”, zostanie
wyświetlona informacja o poprawnym zweryfikowaniu adresu email i możliwości kontynuacji
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zakładania konta (lub komunikat o niepoprawnym kodzie weryfikacyjnym i możliwości ponownej
próby). W przypadku pozytywnej weryfikacji należy:






ustanowić i potwierdzić hasło. Hasło musi spełniać poniższe wymagania co do złożoności:
o musi składać się z co najmniej ośmiu znaków
o musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:
 wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z)
 małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z)
 cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)
 znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %)
wprowadzić imię i nazwisko użytkownika,
zaakceptować treść zgody na przetwarzanie danych osobowych,
zapoznać się z klauzulami informacyjnymi oraz zaakceptować je.

Po zrealizowaniu wszystkich powyższych punktów dochodzi do aktywacji przycisku „Utwórz”. Po jego
kliknięciu konto użytkownika zostanie utworzone.

Autoryzacja
Po zalogowaniu na konto, w celu uzyskania dostępu do aplikacji ARM, użytkownik klika na poniższą
opcję:

Po kliknięciu powyższego przycisku, aby uzyskać dostęp do aplikacji ARM, należy wybrać właściwy
baner definiujący tę usługę. W tym wypadku jest to kafelek zatytułowany „ARM Zatwierdzony
mechanizm sprawozdawczy”.
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Po kliknięciu we wskazany kafel należy w wymagane pola wpisać dane użytkownika, w kolejnym kroku
dane instytucji i wybrać pomiędzy opcjami, Użytkownik lub Administrator. Kod instytucji wyznaczany
jest przez KDPW w chwili uzyskania statusu uczestnika przez podmiot w imieniu, którego użytkownik
składa nowy wniosek dostępowy. Aplikacja dostępowa waliduje wprowadzony kod instytucji
i akceptuje wyłącznie kod funkcjonujący w bazach systemu ARM.
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Istnieje możliwość powrotu do poprzednich ekranów i ewentualne poprawienie błędnie wpisanych
danych. Po wypełnieniu zaznaczonych pól, wyświetlone zostanie podsumowanie wniosku
dostępowego. W przypadku stwierdzenia zgodności należy, potwierdzić zapoznanie się z treścią
zamieszczonej klauzuli informacyjnej RODO, a następnie kliknąć „Złóż wniosek”. Jeśli wszystkie dane
zostały wprowadzone poprawnie, wyświetli się informacja o poprawnym zapisaniu wniosku,
a w zakładce „złożone wnioski” zostanie założony nowy rekord oczekujący na akceptację przez KDPW
lub akceptację Administratora usługi w ramach instytucji. W następstwie złożenia wniosku na adres
mailowy użytkownika wysyłane jest oświadczenie. W przypadku, gdy wniosek podlega akceptacji
KDPW, wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, oświadczenie
należy przekazać w oryginale do KDPW gdzie podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej.
W przypadku środowiska testowego, na oświadczeniu nie są wymagane podpisy reprezentantów.
Podpis wnioskującego lub jego przełożonego jest wystarczający.
Co ważne, zgodnie z regulaminem wniosek o ustanowienie Administratora usługi w ramach instytucji
akceptowany jest wyłącznie przez KDPW. Po zaakceptowaniu złożonego wniosku, na podany adres
email wysyłana jest wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i możliwości zalogowania się do
aplikacji.
Gdy wniosek o uzyskanie dostępu w roli użytkownika podlega akceptacji przez Administratora usługi
w ramach instytucji, Administrator zatwierdza lub odrzuca wniosek z wykorzystaniem zakładki
„złożone wnioski”. Konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego rekordu, tak aby podświetlił się
w kolorze niebieskim, a następnie kliknięcie w „Szczegóły”.

Na ekranie zawierającym szczegóły wniosku, administrator ma możliwość zmiany statusu wniosku:
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Po zatwierdzeniu wniosku, w interfejsie administratora wyświetla się powiadomienie:

W przypadku akceptacji wniosku użytkownik otrzymuje standardową informację na skrzynkę mailową,
potwierdzającą uzyskanie dostępu. W przypadku odrzucenia wniosku w interfejsie administratora
wyświetla się poniższe powiadomienie.

A użytkownik wnioskujący o dostęp otrzymuje email, w którym informowany jest o odrzuceniu
wniosku. W części „Informacje dodatkowe” wskazane są możliwości podjęcia kolejnych kroków.

Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, Administrator z poziomu ekranu “Mój pulpit”, wybiera kafel
“Zarządzaj uprawnieniami”. Następnie wchodzi w zakładkę “Użytkownicy” i wyszukuje osobę
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(używając imienia i nazwiska lub adresu e-mail), dla której dostępy mają zostać odebrane. Wyszukany
rekord należy zaznaczyć, kliknąć “Szczegóły”, na kolejnym ekranie wybrać zakładkę “Dostęp do usług”,
wybrać odpowiedni rekord z nazwą usługi i użytkownika, a następnie wybrać “Usuń”.

III.

Logowanie do aplikacji ARM

Aby zalogować się do aplikacji produkcyjnej, uczestnik ARM wchodzi na www.online.kdpw.pl. Dla
środowisk testowych są to odpowiednio https://tst-online.kdpw.pl lub https://edu-online.kdpw.pl.
Uruchomiona zostaje strona, na której użytkownik proszony jest o podanie swoich danych
akredytacyjnych (adres e-mail i hasło):

Jeśli podane dane są nieprawidłowe, dostęp nie jest dozwolony, wyświetla się informacja
o nieprawidłowych danych.
Po podaniu prawidłowych danych następuje wejście do głównego ekranu aplikacji, widocznego
poniżej:
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IV.

Funkcjonalności aplikacji

Po kliknięciu w „ARM Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy” otwiera się poniższe menu:

Z menu dostępnego po lewej stronie, użytkownik może wybrać wskazane funkcje. Kliknięcie właściwej
zakładki przekierowuje do kolejnych ekranów.

1. Raporty
a) W zakładce prezentowane są zaraportowane transakcje przekazane przez Uczestnika
zgłaszającego raport w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotów, które dany uczestnik
reprezentuje. Możliwe jest filtrowanie wg następujących kryteriów:
o Daty transakcji,
o Identyfikatora transakcji,
o Rodzaju zgłoszenia,
o ISIN-ie,
o Daty odebrania,
o Statusie.
Po odszukaniu żądanych danych użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów transakcji. W tym celu
należy kliknąć na znak + (plus), aby rozwinąć szczegóły.
b) Istnieje również możliwość manualnego wprowadzenia danych transakcyjnych i zbudowanie
raportu, który zostanie przesłany do nadzorcy. W tym celu należy w zakładce raporty, kliknąć
na przycisk:
, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie
użytkownik ręcznie wprowadza wszystkie wymagane dane transakcyjne i po sprawdzeniu ich
kompletności zatwierdza raport.
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W przypadku zaistnienia konieczności poprawienia błędu lub zaraportowania podobnej transakcji do
już istniejącej, wygodną opcją jest „kopiuj”. Opcja dostępna jest po kliknięciu poniższego symbolu przy
kopiowanej transakcji:

Po wybraniu, dane transakcyjne zostaną skopiowane do formularza. Możliwe jest ich edytowanie w
celu usunięcia błędów lub wprowadzania innych danych.

2. Analityka do faktur
Wybranie z menu Zestawienia faktur oraz wybranie odpowiednich dat za dany okres rozliczeniowy (oddo) umożliwia pobranie szczegółów dotyczących opłat dla uczestnika przesyłającego raporty. Dane
wyświetlane są w oknie, lecz jest także możliwość pobrania danych do formatu xlsx.

Funkcjonalność ta pozwala na weryfikację zgodności naliczonych przez KDPW opłat z typem
uczestnictwa oraz z liczbą przekazanych w danym miesiącu raportów raportów.
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3. Komunikaty xml
Zakładka pozwala na przesyłanie raportów xml, filtrowanie pomiędzy nadesłanymi raportami i ich
podgląd oraz pobieranie. Filtry jakie są dostępne to kierunek przesłania komunikatu (z lub do KDPW),
typ komunikatu oraz data i godzina jego przesłania. Typy obsługiwanych komunikatów:










auth.rpt.001.01 – komunikat służący do składania raportów do ARM o analogicznej strukturze
jak auth.016.001.01 rozszerzony o pola umożliwiające przekazywanie kodów SHORTCODE
zamiast pełnych danych osobowych;
auth.str.001.01 – komunikat statusowy do komunikatu auth.rpt.001.01;
auth.016.001.01 – komunikat notyfikacyjny wysyłany do uczestnika ARM zawierający kopię
raportu przekazanego do Nadzorcy;
auth.clt.001.01 – komunikat służący do przekazywanych danych dla osób, podmiotów
oznaczonych w raportach kodem SHORTCODE;
auth.stc.001.01 – komunikat statusowy do komunikatu auth.clt.001.01;
auth.enr.001.01 – komunikat uzupełniający, służący do przekazania dodatkowych informacji
transakcyjnych, które nie występują w systemach GPW/BondSpot;
auth.ste.001.01 – komunikat statusowy do komunikatu auth.enr.001.01;
admi.err.001.01 – komunikat odsyłany w odpowiedzi na każdy wchodzący komunikat
niezgodny z XSD komunikatów obsługiwanych w usłudze ARM oraz na komunikat nieznany
w usłudze ARM.

Po odszukaniu żądanych danych możliwe jest ich przeglądanie online lub pobranie w formacie xml na
stacje roboczą użytkownika.

W lewym górnym rogu znajduje się przycisk „Wyślij komunikat xml” po którego kliknięciu Uczestnik ma
możliwość wyboru typu komunikatu jaki chce przesłać z miejsca znajdującego się po stronie Uczestnika,
gdzie zapisany jest uprzednio zbudowany raport xml. Po wybraniu odpowiedniego pliku xml Uczestnik
zatwierdza chęć wysyłki klikając „Wyślij”. Przesłany raport xml widoczny jest w zakładce „Komunikaty
xml” oraz „Historia operacji”.
Obsługa przekazywanych komunikatów realizowana jest zgodnie z dokumentem:
Materiał informacyjny dotyczący przepływu komunikatów w systemie KDPW_ARM.
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Po odebraniu komunikatu system dokonuje walidacji w trybie on-line i zwrotnie przekazuje wyniki
wykonanych kontroli za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu statusowego. Komunikat
statusowy dostępny jest w widoku „Komunikaty XML”. Zaakceptowanie komunikatu nie oznacza
akceptacji raportów, które zawiera i w tym celu należy sprawdzić komunikat statusowy.

4. Historia operacji
W zakładce prezentowane są historyczne raporty nadesłane przez uczestnika, wraz z informacją o ich
przyjęciu lub odrzuceniu. Możliwe jest filtrowanie pomiędzy przesłanymi raportami (za pomocą
formularza) a plikami xml załadowanymi do GUI. Można też wyświetlić oba sposoby raportowania.
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