Eksport i import odbiorców krajowych pomiędzy
Użytkownikami lub kontekstami

1. Eksport odbiorców krajowych do pliku.
Aby wygenerować plik zawierający odbiorców zdefiniowanych, należy wejść w zakładkę Płatności ->
Odbiorcy.

Po wejściu na ekran z listą odbiorców, należy z rozwijanej listy znajdującej się na dole ekranu wybrać
pozycję „TXT średnik – Odbiorca krajowy” i nacisnąć przycisk Drukuj/Eksportuj.
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Pojawi się okno dialogowe przeglądarki „Otwieranie Odbiorcy…”.

Plik należy zapisać na Pulpicie lub w innej wybranej lokalizacji na komputerze.

2

Plik w formacie TXT średnik – Odbiorca krajowy ma następujące strukturę:
"Nazwa zdefiniowana odbiorcy";"Rachunek powiązany";"Nazwa odbiorcy";"Rachunek odbiorcy";"Ulica";"Miasto";"Domyślny tytuł przelewu";"Domyślna kwota przelewu";
"Ania";"09 1680 1248 0000 3000 9621 5265";"Anna Nowak";"50 9370 1020 5765 3678 0820 2309";"ul. Marszałkowska 1/1";"00-123 Warszawa";"";"";
"Janek";"09 1680 1248 0000 3000 9621 5265";"Jan Kowalski";"57 1240 4793 4489 7545 1560 3228";"ul. Złota 5";"00-123 Warszawa";"zasilenie rachunku";"123,45";
"Marysia";"09 1680 1248 0000 3000 9621 5265";"Maria Kwiatkowska";"41 1050 1315 5873 4760 3922 5757";"ul. Kwiatowa 10/1";"11-567 Kraków";"";"50";

Plik zawiera wszystkie dane odbiorców krajowych.
W pierwszej linii są zawarte nazwy pól w pliku.
Każdy wiersz pliku zawiera dane jednego odbiorcy.
Importowany plik może mieć maksymalnie 100 odbiorców

W drugim polu pliku zawierającego listę odbiorców znajduje się numer rachunku powiązanego z odbiorcą (zaznaczony na żółto). Aby użytkownik „A” mógł prawidłowo
zaimportować do swojego kontekstu odbiorców użytkownika „B”, musi zmienić numer rachunku powiązanego na numer rachunku własnego. W przeciwnym razie podczas
importu odbiorców z pliku pojawi się komunikat o błędzie.
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2. Import odbiorców krajowych.
W calu zaimportowania listy odbiorców z pliku należy wejść w zakładkę Płatności -> Odbiorcy i z
bocznego menu wybrać opcję Import odbiorców.

W polu „Typ odbiorcy” z rozwijanej listy należy wybrać wartość Krajowy. Jako Szablon importu należy
wybrać Odbiorca krajowy a następnie wskazać lokalizację pliku na komputerze.

Po naciśnięciu przycisku Dalej odbiorcy zapisani w pliku zostaną zaimportowani do Twojego
kontekstu.
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Analogicznie można postąpić w odbiorcami zagranicznymi.
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