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"Стиль" - Клієнт-Банк

Загальні положення
Система Клієнт-Банк "Стиль" використовується в якості робочого місця
клієнта для:
Автоматизації ведення фінансових документів (платіжних доручень, вимогдоручень і ін.), валютних операцій (продаж, покупка валюти та ін.), платежів
за системою SWIFT і документів довільної форми (поштова служба).
Електронного підпису, шифрування і передачі фінансових документів,
документів довільної форми і файлів в установу банку по каналам зв'язку.
Прийому виписок з банку по каналам зв'язку.
Попередньої обробки виписок.
Розмітка рахунків виписок рахунками бухгалтерського обліку.
Формування звітів по спискам.
Прийому інформації по обробленим виписками в бухгалтерські програми
(вбудована функція імпорту в програмі "Стиль" -Бухгалтерія фірми "ЕнігмаСофт").
Експорту інформації виписок і фінансових документів в файл текстового,
DBF, RTF, XLS або HTML формату для подальшого імпорту в інші
бухгалтерські програми або друку.
Імпорту виписок, фінансових документів і контрагентів з текстового, XLS
або DBF формату.
Розробники програми "Стиль" - Клієнт-банк:
ПФ "Енігма-Софт"
Адреса: Харків - 61050, пл. Фейєрбаха 6, кв.1
тел. (057) 7-177-977, 7-590-723, 7-590-724
E-mail: office@enigmasoft.com.ua
http://enigmasoft.com.ua
"Енігма-Софт" пропонує наступні програмні продукти:
"Стиль" - Бухгалтерія;
"Стиль" - Клієнт-Банк (Сертифікат НБУ N0019 від 12.02.97);
"Стиль" - Облік ТМЦ;
"Стиль" - Облік ОЗ і МНМА;
"Стиль" - Розрахунок заробітної плати;
"Стиль" - Каса;
"Стиль" - Облік кадрового складу;
"Стиль" - Інформатор банку;
"Стиль" - Податкові накладні;
"Стиль" - Файл сервер і клієнт (ESFS - EnigmaSoft file server & client).
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Програми комплексу можуть працювати, як в автономному режимі, так і в комплексі.
Фірма є офіційним дилером Soft Velosity Corp., здійснює продаж програмних
продуктів цієї фірми (Clarion, Topspeed compilers, modules, utilities і ін.).
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"Стиль" - Клієнт-Банк

Система допомоги
Система допомоги є контекстно-залежною. Клавіша [F1] дозволяє отримати
допомогу по тій частині програми, з якою Ви працюєте.
Кожен екран має свій власний розділ в файлі допомоги:
1) Натисніть [F1], щоб вивести на екран текст розділу.
2) Натисніть на екрані кнопку [Зміст] для отримання повного списку розділів у
файлі допомоги.
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"Стиль" - Клієнт-Банк

Реєстрація користувача в програмі
Вікно призначене для реєстрації користувача в програмі. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) –
вихід з програми.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Необхідно
ввести або вибрати зі списку ім'я (псевдонім) користувача і ввести пароль. Якщо
користувач ввів неправильний пароль, то йому дається повторна спроба. Після трьох
невдалих спроб вхід користувача в програму блокується.
Перемикач
включає/відключає віртуальну (екранну) клавіатуру. Використання
екранної клавіатури дозволяє захиститися від комп'ютерних клавіатурних програмшпигунів. Зсув клавіатури після кожного натискання кнопки дозволить значно
зменшити ймовірність перехоплення пароля програмами-шпигунами,
перехоплюючих натискання "миші" у вікні.
При першій установці системи в список автоматично включається користувач з ім'ям
"Адміністратор" і номером 1. При першому вході в програму ім'я користувача "
Адміністратор" і пароль "11111111". У разі установки іншої мови інтерфейсу ім'я
користувача перекладається на вибрану мову. Наприклад, російською мовою ім'я
користувача - "Администратор". Ім'я користувача можна вибрати зі списку, якщо
число зареєстрованих користувачів менше 20. При правильному введенні реквізитів
користувач отримує доступ до системи. У разі спроби паралельного входу в систему
з тим же ім'ям користувача, вхід блокується і на екран видається повідомлення:
"Неможливо відкрити файл SETХХХХХ. Користувач ПІБ уже працює в програмі або
доступ до файлу заборонений. Натисніть кнопку 'Перервати' для виходу з програми".
ХХХХХ - код користувача в програмі.
Якщо користувач входить в систему вперше після реєстрації його в списку, система
вимагатиме зміни пароля, призначеного адміністратором. При цьому повторення
пароля, призначеного адміністратором, не допускається. Якщо користувач
відмовиться від зміни пароля, то вхід в систему блокується.

3.1

Ввод реєстраційного номера
Після реєстрації користувача обчислюється серійний і реєстраційний номер
програми. Якщо реєстраційний номер не збігається з записаним в INI-файлі
параметром SERIAL, то відкривається дане вікно для вводу номера. У вікні
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висвічується повідомлення про закінчення терміну дії програми (критичне
повідомлення) або про те, скільки днів залишилося до закінчення терміну дії
(попередження). Якщо SERIAL=FREE, то робота в системі тільки в режимі одного
користувача без системи захисту. Якщо SERIAL=OMITTED, то можлива
повнофункціональна робота з системою захисту до отримання з банку серійного
номера.
При натисканні на кнопку [ Прийняти] - (Enter) введений реєстраційний номер
порівнюється з еталонним. У разі збігу реєстраційний номер записується в INI-файл і
користувач входить в програму.
При натисканні на кнопку [ Пропустити] - (Esc) в разі критичного повідомлення вихід з програми, а в разі попередження користувач входить в програму.
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"Стиль" - Клієнт-Банк

Головне меню
У заголовку вікна відображається вибраний рахунок і його власник.
Головне меню програми складається з наступних розділів:
Документи
Ведення списків виписок, фінансових документів, робота з поштовою
системою, перегляд протоколу роботи програми, вихід з програми.
Контрагенти
Ведення списку контрагентів і їх рахунків, документів по рахунках
контрагентів, ведення категорій і типів контрагентів.
Обробка
Виклик програми зв'язку з банком, імпорт документів, прийнятих з банку,
перегляд протоколу відправлених пакетів.
Настроювання
Вибір свого розрахункового рахунку, довідник валют, ведення довідників
банків, бюджетних класифікаторів і призначень платежу, ведення списку
груп рахунків для формування запитів по рахункам, ведення типових
операцій, ведення типів документів, ведення довідників інших (не НБУ)
платіжних систем, ведення списку користувачів ( доступно тільки
адміністратору системи), перегляд і коригування списку кодів помилок,
призначення повноважень (генерація і реєстрація підписів), зміна пароля
користувача.
Сервіс
Ведення списку пам'ятних дат, архівування даних, режим актуалізації
документів, оновлення версії програми, настройка принтера і відеорежиму.
Допомога
Правила користування системою допомоги, короткі відомості про програму.

4.1

Документи
Розділ Головного меню 'Документи' містить наступні пункти:
Виписки по рахунках
Перегляд банківських виписок.
Зв'язування рахунків виписки з документами.
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Розмітка рахунків виписоак рахунками бухгалтерського обліку.
Формування звітів для обраної виписки або для виписок за інтервал дат з
відбором і групуванням даних за обраним критерієм (по датах, по
контрагентам, по рахунках бухгалтерського обліку та ін.).
Код доступу 110.
Виписки за інтервал
Перегляд рахунків банківських виписок за обраний інтервал дат.
Зв'язування рахунків виписки з документами.
Розмітка рахунків виписоак рахунками бухгалтерського обліку.
Код доступу 114 і один або обидва коди 611, 612.
Вимоги контрагентів
Перегляд платіжних вимог контрагентів, створення платіжного доручення,
перегляд оплат контрагенту, формування звітів для обраного документа або
побудова реєстру документів.
Код доступу 118.
Платіжні доручення
Ведення списку платіжних доручень, електронний підпис і відправка
документів в банк. Формування звітів для обраного документа або побудова
реєстру документів. Перегляд протоколу дій по платіжному дорученню,
імпорт/експорт платіжних доручень. Формування додаткових таблиць по
документу (нарахування зарплати по співробітниках і ін.).
Код доступу 120.
Регулярні операції
Ведення списку регулярних операцій і платежів по ним, електронний підпис
і відправка документів в банк.
Код доступу 120.
Платіжні вимоги
Ведення списку платіжних вимог, електронний підпис і відправка
документів в банк. Формування звітів для обраного документа або побудова
реєстру документів. Перегляд протоколу дій за платіжною вимогою, імпорт/
експорт платіжних вимог. Формування додаткових таблиць по документу
(рахунок-фактура та ін.).
Код доступу 130.
Поштова служба
Ведення списку папок повідомлень електронної пошти, відправка і прийом
документів, створення довільних документів, створення документів за
шаблоном, створення і коригування шаблонів.
Код доступу 142.
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Протокол роботи
Перегляд протоколу роботи в програмі.
Код доступу 160.
Вихід з програми
Вихід з програми.
4.1.1

Виписки по рахунках
Список банківських виписок по вибраному рахунку або для всіх рахунків
(відображається в рядку стану). У лівій колонці списку знаком позначаються
остаточні виписки, символом позначаються виписки, що включають позначені
документи. Над списком для поточного запису виводиться номер рахунку в форматі
IBAN.
Кнопки
Показати рух
(Enter)
Список фінансових документів по поточній виписці.
Кнопка недоступна, якщо немає фінансових документів по даній виписці або
заборонено відображення надходжень і списань (коди доступу 611 і 612).
Показати надходження
(Ctrl+Plus, Ctrl+GrayPlus)
Список документів надходження по поточній виписці.
Кнопка недоступна, якщо немає документів надходження по даній виписці
або заборонено відображення надходжень (код доступу 612).
Показати списання

(Ctrl+Minus,
Ctrl+GrayMinus)
Список документів списання по поточній виписці.
Кнопка недоступна, якщо немає документів списання по даній виписці або
заборонено відображення списань (код доступу 611).

Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Формування звіту виконується на підставі
звітної форми, яка може створюватися і коригуватися користувачем.
Залежно від виду шаблону виводиться інформація по виписці, обраної
вказівником або за виписками за встановлений інтервал дат. У разі завдання
звіту за замовчуванням при відкритті списку шаблонів курсор вибору
встановлюється на зазначений звіт.
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Кнопка недоступна, якщо заборонено відображення надходжень і списань
(коди доступу 611 і 612).
Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням.
Кнопка недоступна, якщо заборонено відображення надходжень і списань
(коди доступу 611 і 612).
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередню позначену виписку.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступну позначену виписку.
Позначити за запитом
(Ctrl+Q)
Позначення рахунків виписки і виписок зі списку, які відповідають критеріям
запиту.
Кнопка недоступна, якщо список виписок порожній.
Вибрати рахунок
(Ctrl+R)
Виклик вікна вибору поточного рахунку і повернення в список виписок по
вибраному рахунку.
Актуалізація виписок
(Ctrl+F8)
Даний режим призначений для видалення з системи фінансових документів.
Після виконання цього режиму рекомендується виконати режими
"Актуалізація контрагентів" і "Актуалізація банків".
Код доступу 112.
Перевірити безперервність виписок
(Ctrl+Е)
Даний режим призначений для перевірки збігу вхідних і вихідних залишків
суміжних виписок. У разі, якщо залишки не збігаються на екран виводиться
повідомлення, про те по якому рахунку і на яку дату розбіжність і значення
вхідного і вихідного залишків.
Після закінчення перевірки виводиться повідомлення про виявлений
кількості розривів у виписках або про норму обробки.
Створити документи
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Створення платіжних доручень за зразком рядків виписок за вказаний
інтервал дат для документів, отриманих по системі Клієнт-Банк, але при
імпорті виписок невіднайденим. Значення початкової дати встановлюється
по поточному рядку виписки, а кінцева - за поточною датою комп'ютера.
Дати можна змінити.
Кнопка недоступна, якщо заборонений або перегляд виписок (код доступу
114), або відображення списань (код доступу 611), або коригування
платіжних доручень (код доступу 125).
Оновити проводки в бухгалтерію
(Ctrl+F7)
Даний режим призначений для оновлення проводок в бухгалтерію по
обраншй в рядок стану виписці.
Кнопка недоступна, якщо програма "Бухгалтерія" не зареєстрована.
4.1.1.1

Рахунки виписки

В даному вікні представлений список фінансових документів виписки. У списку
відображаються: рахунок і найменування контрагента, номер, дата і сума фінансового
документа, рахунок обліку або ім'я типовий бухгалтерської операції, часи
проходження документа в банку. Якщо сума менше 0, то документ - списання, якщо більше, то документ - надходження. Список документів можна обмежити лише
списаннями або надходженнями.
У верхній частині вікна відображається рахунок, валюта, дата виписки, вхідний і
вихідний залишки, суми надходжень і списань (обороти по кредиту і дебету). Список
впорядкований в порядку зростання сум фінансових документів (за замовчуванням)
або в порядку, заданому користувачем. У нижній частині вікна для поточного
документа відображаються рахунок контрагента в форматі IBAN, реквізити платежу,
з яким пов'язаний рахунок виписки (якщо пов'язаний), і призначення платежу.
Символ '!' в документі виписки, означає, що він мав посилання на початковий
фінансовий документ в системі Клієнт-Банк, але при імпорті виписок цей документ
не знайдений. Символом відмічаються документи виписки, пов'язані з початковим
фінансовим документом. Крім того, перша колонка списку служить для позначки
фінансових документів (символ ). Для реалізації функцій позначки документів і
переміщення по зазначеним документам доступні кнопки позначок на вікні.
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Перегляд повної інформації щодо фінансового документу і завдання
бухгалтерського рахунку облікової операції для програми "Стиль" Бухгалтерія.
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Зв'язати з документом
(Ctrl+T)
Зв'язування рядка виписки з початковим фінансовим документом.
Зв'язування виконується або вручну, або автоматично для тих фінансових
документів, які були відправлені по системі "Клієнт-Банк". Зв'язування
дозволяє при перегляді фінансових документів отримати інформацію про
ступінь оплати фінансового документа і виписках, якими даний документ
був проведений (див. Розділ Платіжні доручення (вимоги)). Кнопка
доступна тільки для не зв'язаних рядків виписки.
Розірвати зв'язок
(Ctrl+U)
Розрив зв'язку рядка виписки з початковим фінансовим документом. Кнопка
доступна для зв'язаних рядків виписки, які не були зв'язані автоматично
(Див. Розділ Імпорт документів банку).
Створити документ
(Insert)
Створення платіжного доручення за зразком рядка виписки (див. Розділ
Коригування платіжного доручення (вимоги)). Кнопка доступна для
витратних рядків виписки, не пов'язаних з фінансовими документами.
Створений документ автоматично пов'язується з документом рядка
виписки, який породив його.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні або ідентифікаційному
коді контрагентів в рахунках виписки.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Позначити всіх
Позначити всі документи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх документів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх документів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений документ.
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Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений документ.
Настроїти сортування
(Ctrl+О)
Настройка та установка порядку сортування рахунків виписки.
Настроїти порядок сортування можливо натисканням лівої клавіші
маніпулятора "миша" на заголовок колонки. Перше натискання встановить
сортування по зростанню. Наступні натискання мінятимуть порядок
сортування на протилежний. Якщо одночасно з натисканням лівої клавіші
маніпулятора "миша" буде натиснута клавіша "Ctrl", то колонка, яка не
включена до списку сортування, додасться. Якщо колонка включена в
список сортування по зростанню, то вона стане брати участь у сортуванні
по спадаючій. Якщо колонка включена в список сортування за спаданням,
то вона виключається зі списку.
Показати проводки
(F7)
Список проводок по вибраному документу в програмі 'Стиль'-Бухгалтерія.
4.1.1.1.1 Настроюв ання порядку сортув ання рахунків в иписки

У вікні відображені два списки. У лівому списку міститься список полів рахунку
виписки, які не включені в список сортування, в правому - список полів сортування
рахунків виписки зі знаком. Знак "+" означає включення поля в сортування в порядку
зростання, знак "-" - в порядку спадання. Якщо правий список не заповнений, то
порядок сортування визначається за замовчуванням (по зростанню сум документів
списання і по зростанню сум документів надходження).
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопкам: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab].
Кнопки
(Ctrl+Plus, Ctrl+GrayPlus)
Включити поле в список сортування в порядку зростання.
Кнопка недоступна, якщо в правому списку вже вибрано 9 полів.
(Ctrl+Minus,
Ctrl+GrayMinus)
Включити поле в список сортування в порядку спадання.
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Кнопка недоступна, якщо в правому списку вже вибрано 9 полів.
(Delete)
Виключити поле зі списку сортування.
(Ctrl+ )
Перемістити поле в списку сортування на одну позицію вгору.
(Ctrl+ )
Перемістити поле в списку сортування на одну позицію вниз.
Виконати
(Enter, Alt+В)
Вихід з вікна з установкою порядку сортування.
Відмінити
(Esc, Alt+О)
Вихід з вікна без установки порядку сортування.
4.1.1.1.2 Коригув ання рахунку в иписки

Вікно призначене для перегляду повної інформації по документу виписки або зміни
кореспондуючих рахунків або типових операцій і формування проводки в журнал
господарських операцій програми "Стиль" - Бухгалтерія. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. У формі
відображені розрахунковий рахунок Вашого підприємства, реквізити контрагента:
найменування (по рахунк виписки і по таблиці контрагентів), МФО банку, сума
надходження і списання, дата і номер документа, призначення платежу. Для
заповнення доступні наступні поля:
Кнопки
Контрагент
(Alt+0)
Вибір контрагента зі списку. Зазвичай контрагент визначається по номеру
рахунка. Але в разі платежів по системі SWIFT рахунок і контрагент не
вказується, тому для виконання проводок в бухгалтерію необхідно зв'язати
документ виписки з контрагентом. Також зв'язування документа з
контрагентом необхідно при оплаті казначейству за бюджетні підприємства,
коли оплата йде з одного рахунку за різні юридичні особи. При натисканні
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кнопки
викликається список контрагентів. Для розриву зв'язку
необхідно увійти в список і в списку натиснути клавішу Esc.
Кнопка недоступна, якщо програма Бухгалтерія не зареєстрована.
Рахунок обліку
(Alt+1)
Рахунок дебету або кредиту по плану рахунків бухгалтерського обліку (в
залежності від надходження або списання). Кореспондуючий рахунок
бухгалтерського обліку має бути визначений у Вашому розрахунковому
рахунку (Головне меню - Налаштування - Розрахунковий рахунок). При
натисканні кнопки
викликається план рахунків бухгалтерського обліку.
Кнопка недоступна, якщо програма Бухгалтерія не зареєстрована.
Типова операція

(Alt+2)

Типова господарська операція. При натисканні кнопки
викликається
список типових господарських операцій. Для відмови від виконання типової
операції необхідно увійти в список і в списку натиснути клавішу Esc.
При виборі типової операції виконуються проводки, що входять до складу
операції. Значення поля рахунка обліку буде проігноровано. В іншому
випадку виконається одиночна проводка.
Кнопка недоступна, якщо програма Бухгалтерія не зареєстрована.
[Класификатори]
(Alt+3)
(Alt+4)
(Alt+5)
Вибір позначення та найменування додаткового, визначеного користувачем
класифікатора.
4.1.1.1.2.1 Список класифікаторів рахунків в иписки

У списку відображено перелік позначень і найменувань додаткових класифікаторів
рахунка виписки. У списку передбачена можливість швидкого пошуку по перших
символах позначення. Ці класифікатори використовуються для додаткової
класифікації рахунка виписки. Існує можливість використовувати в звітних формах
сортування рахунків виписок за вказаними класифікаторами.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового позначення і найменування класифікатора.

© ПФ "Енігма-Софт"

Головне меню

31

Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового позначення і найменування класифікатора на підставі
поточного.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування позначення або найменування поточного запису
класифікатора.
Видалити
Видалення поточного запису класифікатора.

(Delete)

Вибрати
(Enter)
Вибір поточного запису класифікатора в форму коригування рахунку
виписки.
Заповнення інформації при коригуванні:
Перехід по полях вводу: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавіша [Enter] підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
4.1.1.1.2.2 Список рахунків бухгалтерського обліку

У списку відображаються рахунки (субрахунки) бухгалтерського обліку. Кожен
рахунок може містити необмежену кількість субрахунків (низхідне дерево). Крім
схеми 'рахунок - субрахунок' підтримується схема 'рахунок - субрахунок - довідник'.
На субрахунку з довідником враховуються операції окремо по кожному
КОНТРАГЕНТУ (підприємству, співробітнику і т.п.). По рахунках відображаються їх
типи.
Кнопки
Вибрати
(Enter)
Вибір субрахунка з плану рахунків. Кнопка недоступна в разі, якщо поточний
запис рахунок без субрахунка.
4.1.1.1.2.3 Список типов их операцій бухгалтерського обліку

У списку відображаються типові господарські операції, які обираються користувачем.
Всі операції впорядковані за позначенням.
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Кнопки
Вибрати
Вибір типової операції з таблиці.

(Enter)

4.1.1.1.3 Зв 'язув ання рахунку в иписки з документом

Якщо обраний документ списання, то в списку відображаються фінансові документи
по дебету розрахункового рахунку і по кредиту рахунку контрагента документа
виписки. Якщо обраний документ надходження, то в списку відображаються
фінансові документи по дебету рахунка контрагента документа виписки і по кредиту
розрахункового рахунку. В обох випадках дата, яка відображаються в списку
документів, не перевищує дату виписки, а непогашена сума документу не більше
суми документа виписки.
Кнопки
Вибрати
(Enter)
Вибір документа зі списку і зв'язування його з рахунком виписки.
4.1.1.1.4 Список пров одок в програму 'Стиль'-Бухгалтерія

У списку представлений список проводок, викладених по документу в програму
'Стиль'-Бухгалтерія. У списку відображаються бухгалтерські рахунки, сума і
контрагенти дебету і кредиту.
Порядок настроювання автоматичного викладання проводок описано в розділі
Спільна робота з програмою 'Стиль'-Бухгалтерія.
4.1.1.2

Актуалізація виписок

Даний режим призначений для видалення з системи фінансових документів по
обраному рахунку або за всіма рахунками з установленим терміном давності.
Послідовність операцій даного режиму наступна:
На підставі системної дати встановлюється дата останньої виписки, що
видаляється (до системної дати). Можливе корегування дати, але вона
повинна бути раніше трьох місяців до системної дати.
На екран виводиться запит про виконання режиму видалення документів по
вказану дату включно.
Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) Якщо користувач підтвердив видалення (кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter)), то з системи:
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Видаляються записи протоколу за ранні дати.
Видаляються виписки і вимоги контрагентів за ранні дати.
Видаляються протоколи відправлених пакетів в банк за ранні дати.
Видаляються платіжні доручення і вимоги за ранні дати, за умови, що
вони не пов'язані з виписками, що залишилися в системі.
Після виконання цього режиму рекомендується виконати режими "Актуалізація
контрагентів" і "Актуалізація банків".
Також в цьому режимі можна видалити виписки поточного дня роботи системи або
більш пізні. При цьому, якщо рахунок виписки був зв'язаний з платіжним
документом, то зв'язок розривається.
4.1.2

Виписки за інтервал
В даному вікні представлений список фінансових документів за інтервал дат. У
списку відображаються: рахунки дебету і кредиту, номер, дата і сума фінансового
документа, рахунок обліку або ім'я типовий бухгалтерської операції, часи
проходження документа в банку. Можливий перегляд всіх документів або з
урахуванням критеріїв фільтрації, заданої користувачем. У нижній частині вікна для
поточного документа відображаються рахунки дебету і кредиту в форматі IBAN,
реквізити платежу, з яким сязано рахунок виписки (якщо пов'язаний), і призначення
платежу.
Список впорядковано в порядку, заданому користувачем.
Символ '!' в документі виписки, означає, що він мав посилання на початковий
фінансовий документ в системі Клієнт-Банк, але при імпорті виписок цей документ
не знайдений. Символом відмічаються документи виписки, пов'язані з початковим
фінансовим документом. Крім того, перша колонка списку служить для позначки
фінансових документів (символ ). Для реалізації функцій позначки документів і
переміщення по зазначеним документам доступні кнопки позначок на вікні.
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Перегляд повної інформації щодо фінансового документу і завдання
бухгалтерського рахунку облікової операції для програми "Стиль" Бухгалтерія.
Зв'язати з документом
(Ctrl+T)
Зв'язування рядка виписки з початковим фінансовим документом.
Зв'язування виконується або вручну, або автоматично для тих фінансових
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документів, які були відправлені по системі "Клієнт-Банк". Зв'язування
дозволяє при перегляді фінансових документів отримати інформацію про
ступінь оплати фінансового документа і виписках, якими даний документ
був проведений (див. Розділ Платіжні доручення (вимоги)). Кнопка
доступна тільки для не зв'язаних рядків виписки.
Розірвати зв'язок
(Ctrl+U)
Розрив зв'язку рядка виписки з початковим фінансовим документом. Кнопка
доступна для зв'язаних рядків виписки, які не були зв'язані автоматично
(Див. Розділ Імпорт документів банку).
Створити документ
(Insert)
Створення платіжного доручення за зразком рядка виписки (див. Розділ
Коригування платіжного доручення (вимоги)). Кнопка доступна для
витратних рядків виписки, не пов'язаних з фінансовими документами.
Створений документ автоматично пов'язується з документом рядка
виписки, який породив його.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в реквізитах документів.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P, F9)
Виклик списку звітних форм. У разі завдання звіту за замовчуванням при
відкритті списку шаблонів курсор вибору встановлюється на позначений
звіт.
Позначити всіх
Позначити всі документи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх документів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх документів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений документ.
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Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений документ.
Настроїти сортування
(Ctrl+О)
Настройка та установка порядку сортування рахунків виписки.
Настроїти порядок сортування можливо натисканням лівої клавіші
маніпулятора "миша" на заголовок колонки. Перше натискання встановить
сортування по зростанню. Наступні натискання мінятимуть порядок
сортування на протилежний. Якщо одночасно з натисканням лівої клавіші
маніпулятора "миша" буде натиснута клавіша "Ctrl", то колонка, яка не
включена до списку сортування, додасться. Якщо колонка включена в
список сортування по зростанню, то вона стане брати участь у сортуванні
по спадаючій. Якщо колонка включена в список сортування за спаданням,
то вона виключається зі списку.
Показати проводки
(F7)
Список проводок по вибраному документу в програмі 'Стиль'-Бухгалтерія.
Початкова дата
(Ctrl+B)
Вибір початкової дати діапазону перегляду рахунків з календаря.
Кінцева дата
(Ctrl+E)
Вибір кінцевої дати діапазону перегляду рахунків з календаря.
Встановити інтервал дат
(Ctrl+I)
Встановлення інтервалу дат (початковою і кінцевою дати).
Вибрати рахунок
(Ctrl+R)
Виклик вікна вибору поточного рахунку і повернення в список виписок за
інтервал.
Встановити фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Операція завдання умов відбору записів в список.
Список документів також можна обмежити лише списаннями або
надходженнями.
/
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кольору. При зміні дат, поточного рахунку або фільтра колір значка
змінюється на червоний і всі кнопки крім кнопок установки умов відбору
стають недоступні. При натисканні на кнопку застосовуються нові умови і
оновлюються записи в списку, а значок стає зеленим.
4.1.3

Вимоги контрагентів
В даному вікні представлений список платіжних вимог, що надійшли від
контрагентів. У списку відображаються: рахунки дебету і кредиту, номер, дата і сума
документа, дата виписки. У нижній частині вікна для поточного документа
відображаються рахунки дебету і кредиту в форматі IBAN і призначення платежу.
Порядок сортування списку визначається закладками і перемикачем "Показувати по
зростанню".
Перша колонка списку служить для позначки документів (символ ). Для реалізації
функцій позначки документів і переміщення по зазначеним документам доступні
кнопки позначок на вікні.
Кнопки
Створити документ
(Insert)
Створення платіжного доручення за зразком вимоги.
Кнопка недоступна, якщо список документів порожній або в разі заборони
адміністратора (Код доступу 125).
Показати оплати
(Enter)
Перегляд списку платіжних доручень з рахунками в дебеті і кредиті обраного
документа.
Кнопка недоступна, якщо список документів порожній або в разі заборони
адміністратора (Код доступу 120).
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в реквізитах документів.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P, F9)
Виклик списку звітних форм. Формування звіту відбувається на підставі
звітної форми, яка може створюватися і коригуватися користувачем.
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Залежно від виду шаблону виводиться інформація по документу, вказаного
курсором вибору, або за списком згідно з якоюсь умовою.
Позначити всіх
Позначити всі документи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх документів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх документів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений документ.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений документ.
Позначити за запитом
(Ctrl+Q)
Відмітка документів зі списку, які відповідають критеріям запиту.
Кнопка недоступна, якщо список документів порожній.
Вибрати рахунок
(Ctrl+R)
Виклик вікна вибору поточного рахунку і повернення в список документів
по обраному рахунку або за всіма рахунками.
Вибрати дату
(Ctrl+D)
Вибір дати перегляду документів.
Кнопка доступна тільки в режимі "Всі рахунки".
4.1.4

Платіжні доручення (вимоги)
У списку відображаються фінансові документи для платіжних доручень по дебету,
для платіжних вимог по кредиту, розрахункового рахунку, обраного в рядку стану,
або за всіма рахунками за обрану дату. Крім того на рамці вікна відображається
найменування фільтра, якщо він встановлений.
У нижній частині вікна для поточного документа відображаються призначення
платежу і виписки, пов'язані з даним документом. Над списком розташований рядок
деталізації повідомлення з банку по поточному документу.
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Перша колонка списку служить для позначки фінансових документів (символ ). Для
реалізації функцій позначки документів і переміщення по відміченим документам
доступні кнопки позначок на вікні і кнопка [

Запит] для групової позначки.

У другій колонці списку документів відображається стан фінансового документа:
Символ Назва

Опис

[пробіл] Підготовлений Документ підготовлений
?
Підготовлений Документ прийнятий від зовнішньої системи
Перший підпис Документ підписаний підписом першої особи
Другий підпис Документ підписаний підписом другої особи
Потрібні візи
Документ підписаний, але необхідні візи. Відсутні візи
виділені кольором. Перша віза - права верхня чверть
квадрата. І т.д. по годинниковій стрілці.
Підписаний
Документ підписаний, завізований і готовий до відправки
Упакований
Документ упакований в файл для передачі в банк
Відправлений Документ відправлений до банку (тільки при відправленні
по Ftp/ESFS-протоколу)
Норма
На документ, з банку прийшла квитанція "Норма". Для
даних документів заповнюється рядок деталізації
повідомлень з банку
Відмова
На документ, з банку прийшла квитанція "Брак". Для
даних документів заповнюється рядок деталізації
повідомлень з банку
Зв'язаний
Позначається різна ступінь погашення документа
банківськими виписками (до 25%, 50%, 75%, 100%)
Документи прийняті від зовнішньої системи позначаються символом в першій
колонці поруч з позначкою. Документи прийняті від зовнішньої системи і забраковані
- (забракування проводиться у вікні коригування).
У списку відображаються лише документи, створені користувачем у разі заборони
адміністратора (код доступу 613). У списку не відображаються документи по
рахункам, доступ до яких заборонений адміністратором (додаткові коди доступу), а
також документи в станах, закритих кодами доступу 602-610.
По обраному рахунку документи відображаються в порядку зменшення дат і
зменшення номера документа. При натисненні лівої кнопки маніпулятора "миша" на
заголовок колонки ДАТА порядок сортування змінюється на протилежний. Також
можливе сортування за зростанням або зменшенням рахунку контрагента - колонка
ДЕБЕТ (для платіжних доручень) або КРЕДИТ (для платіжних вимог), і суми колонка СУМА. У разі установки фільтра за дату або в разі заборони адміністратора
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(код доступу 601) перевстановити порядок сортування не можливо.
По всіх рахунках документи відображаються в зворотному порядку вводу. Можна
відображати документів в порядку зменшення чи збільшення рахунка дебету, рахунка
кредиту, суми, номера, часу створення, найменування або ідентифікаційного коду
власника рахунку.
Кнопки
Додати платіж НБУ
(Insert)
Додавання нового фінансового документа в список.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Заборона адміністратора (Код доступу 125 для платіжних доручень, 135
для платіжних вимог).
Типова операція
(Ctrl+Alt+Insert)
Створення документів за допомогою типової операції. Включення типової
операції можливо тільки в платіжних дорученнях.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 125).
Додати платіж SWIFT
(Ctrl+Shift+Insert)
Додавання нового фінансового документа для платежів по системі SWIFT в
список.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Заборона адміністратора (Код доступу 125);
У списку платіжних вимог.
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового фінансового документа в список за зразком документа зі
списку.
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Кнопка недоступна в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Заборона адміністратора (Код доступу 125 для платіжних доручень, 135
для платіжних вимог);
Список документів порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування фінансового документа зі списку. Застосовується для
фінансового документа в станах [Підготовлений], , , . Коригування
документа в станах , , переводить його в стан [Підготовлений] (підписи
після запиту анулюються).
Кнопка недоступна, якщо список документів порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення фінансового документа зі списку.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Актуальний документ в станах , , , (документ за поточний день або
раніше, але не більше десяти днів);
Документ прийнятий від зовнішньої системи;
Документ в станах , , , вилучається зі списку тільки разом з зв'язаної
випискою в режимі "Актуалізація виписок";
Заборона адміністратора (Код доступу 125 для платіжних доручень, 135
для платіжних вимог);
Список документів порожній.
Підпис першої особи

(Alt+1)

Підпис другої особи
(Alt+2)
Підпис групи позначених документів або поточного документа зі списку,
якщо немає позначених, які не підписані необхідним підписом. Дата
документа не повинна бути більш ранньої, ніж поточна дата роботи мінус
десять днів.
Кнопки недоступні в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
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документів);
Обраний рахунок не є електронним;
Заборона адміністратора (Код доступу 122 для платіжних доручень, 132
для платіжних вимог);
Для підпису другої особи документ підписується тільки одним підписом
(вказівник Single Signature = On).
Завізувати документи
Віза 1

(Ctrl+1)

Віза 2

(Ctrl+2)

Віза 3

(Ctrl+3)

Віза 4
(Ctrl+4)
Візування (підтвердження) групи позначених документів або поточного
документа зі списку, якщо немає позначених непідтверджених необхідною
візою. Дата документа не повинна бути більш ранньої, ніж поточна дата
роботи мінус десять днів.
Кнопки недоступні в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Обраний рахунок не є електронним.
Підготовка до відправки
(Ctrl+S)
Формування, підпис і шифрування файлу фінансових документів для
передачі в банк. У файл включаються позначені документи, що мають стан
з поточною датою або більш ранньої (не більше десяти днів). Якщо немає
позначених в стані , то поточний документ списку.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Обраний рахунок не є електронним;
Заборона адміністратора (Код доступу 123 для платіжних доручень, 133
для платіжних вимог).
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Підписи і візи документа
(Ctrl+Shift+0)
Видається екран з інформацією про осіб, які підписали і завізували документ.
Наявність підпису (візи) позначено символом . Символ - для ключа
підпису. Символ - для візи. Якщо в документі не вистачає підписів або віз,
то це позначається символом і виводиться список осіб (символ ), які
мають право підпису (візування).
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в реквізитах платіжного документа.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Настроїти/вибрати фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Відбір документів в список за встановленими користувачем критеріями
(станом, датою і ін.) Або скасування фільтрації, настройка критеріїв відбору.
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Формування звіту здійснюється на підставі
звітної форми, яка може створюватися і коригуватися користувачем.
Залежно від виду шаблону виводиться інформація по платіжному дорученню
(вимозі), вказаному курсором вибору, або за списком відповідно до якихось
умовою. У разі завдання звіту за замовчуванням при відкритті списку
шаблонів курсор вибору встановлюється на зазначений звіт.
Кнопка недоступна, якщо список фінансових документів порожній.
Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням. Звіт за замовчуванням
свій для різних типів документів і документів в національній та іноземній
валютах.
Кнопка недоступна, якщо список фінансових документів порожній.
Позначити всіх
Позначити всі документи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх документів списку.

(Ctrl+G)
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Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх документів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений документ.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений документ.
Позначити за запитом
(Ctrl+Q)
Відмітка документів зі списку, які відповідають критеріям запиту.
Кнопка недоступна, якщо список документів порожній.
Імпортувати документи
(Ctrl+I)
Виклик списку для вибору шаблону імпорту, вибір файлу, що імпортується і
створення документів.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Заборона адміністратора (Код доступу 124 для платіжних доручень, 134
для платіжних вимог).
Копіювати позначені
(F5)
Додавання нових фінансових документів в список за зразком позначених
документів. Позначені документи можуть перебувати за межами видимості
списку. Наприклад, документи по всіх рахунках за попередню дату або
документи по іншому (не обраному в рядок стану) рахунку. При копіюванні
по всім рахунками свій рахунок не змінюється, а по вибраному рахунку
рахунок документа змінюється на обраний в рядок стану.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Заборона адміністратора (Код доступу 125 для платіжних доручень, 135
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для платіжних вимог).
Видалити позначені
(F8)
Видалення позначених документів. Видалятися будуть тільки ті документи,
для яких дозволено одиночне видалення.
Кнопка недоступна в разі, якщо список документів порожній.
Вибрати рахунок
(Ctrl+R)
Виклик вікна вибору поточного рахунку і повернення в список фінансових
документів по обраному рахунку або по всіх рахунках.
Вибрати дату
(Ctrl+D)
Вибір дати перегляду фінансових документів.
Кнопка доступна тільки в режимі "Всі рахунки".
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 601).
Вивантажити ключі
(Ctrl+U)
Примусове вивантаження з пам'яті всіх завантажених ключів.
Показати підсумки
(Ctrl+B)
Видається екран з підсумковими значеннями по обраному рахунку або по
всіх рахунках.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 121 для
платіжних доручень, 131 для платіжних вимог) або якщо список документів
порожній.
Показати протокол
(Ctrl+T)
Перегляд протоколу дій над документом. У протоколі фіксуються підписи
документа, анулювання підписів, відправка документа, операції з
документом в банку (по виписках).
Кнопка недоступна в разі, якщо список документів порожній, або заборони
адміністратора (Код доступу 160).
Нотатки до документа
Заповнення нотатків до документа. Нотатки можливо заповнювати для
документів в будь-якому стані. Нотатки використовуються тільки для
внутрішньої роботи.
Кнопка недоступна в разі, якщо список документів порожній, або заборони
адміністратора (Код доступу 125 для платіжних доручень, 135 для платіжних
вимог).
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Створити типову операцію по документу
Додавання нової типової операції по документу. Формули обчислень
операції заповнюються на підставі полів документа.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Документ включено до підгрупи типової операції;
Заборона адміністратора (Код доступу 491);
Список документів порожній.
Зробити платіж регулярним
Додавання нової типової операції, підгрупи типової операції по документу і
включення документа в підгрупу. Формули обчислень операції
заповнюються на підставі полів документа.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Документ включено до підгрупи типової операції;
Заборона адміністратора (Код доступу 491);
Список документів порожній.
Настроїти порядок слідування колонок
Установка порядку слідування колонок для списку.
4.1.4.1

Обробка платіжного доручення (вимоги)

Вікно призначене для заповнення, зміни або перегляду запису фінансового
документа. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Дане вікно викликається для наступних операцій:
Додавання документів СЕП НБУ і системи SWIFT;
Коригування;
Перегляд;
Копіювання;
Видалення;
Імпорт, якщо цей виклик не заборонений параметрами IMPORT_STREAM в
INI-файлі програми;
Підпис, якщо цей виклик не заборонений параметрами SHOW_DOC в INIфайлі програми;
Створення документа по виписці.
При Додаванні, Зміні і Копіюванні інформація по документу доступна для зміни, крім
платежів прийнятих з зовнішньої системи. При перегляді доступна тільки кнопка [
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Відмінити]. При підпису і створенні документа по виписці доступні тільки кнопки [
Виконати] і [ Відмінити].
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab].
Закладка 'Платіжне доручення (вимога)'
Номер документа
При додаванні документа номер присвоюється системою на підставі
останнього існуючого документа за цим розрахунковим рахунком. Номер
може бути змінений. Якщо в INI-файлі параметру AUTONUM присвоєно
значення OFF, то номер документу не обчислюється, а потрібно його ввод з
клавіатури. При автоматичному присвоєнню номерів може бути
встановлена періодичність, з якою починати нумерацію з початку
(вказівник PERIOD_AUTONUMBERING). Заборонено створення двох і
більше документів за одну дату з однаковим номером.
Дата документа
При додаванні документа дата присвоюється на підставі дати, за яку йде
робота системи. Дата може бути змінена.
Дату можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [
комбінацію клавіш Ctrl+D.

] або

Дозволити/заборонити введення дати валютування
(Ctrl+L)
Включена ознака дозволяє ввести дату валютування, що відрізняється від
дати платіжного документа.
Дата валютування
Дата валютування документа, тобто дата зарахування коштів на рахунок
контрагента. Дата валютування не може бути менше дати документа.
Дату можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [
комбінацію клавіш Ctrl+S.

] або

Реквізити свого рахунку
Заповнюються автоматично на підставі рядка стану програми або на підставі
реквізитів вибраного рахунку перед додаванням.
Сума документа
При вводі суми автоматично формується сума прописом. Сума повинна
бути більше нуля.
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Реквізити рахунку контрагента
1. Для платежів в межах України:
Заповнення реквізитів контрагента можливо наступними наступними
способами:
Вибір зі списку упорядкованого по найменуванню контрагентів. Виклик
списку на екран - Кнопка
або комбінація клавіш - Alt+1.
Вибір зі списку упорядкованого по номерам рахунків контрагентів.
Виклик списку на екран - Кнопка
або комбінація клавіш - Alt+2.
Вводом МФО банку в поле "Код банку" і номера рахунку в поле
"Кредит" ("Дебет"). При вводі рахунка програма виконує пошук заданого
рахунку в таблиці. Якщо це спрацювало, поля найменування та
ідентифікаційний код контрагента будуть заповнені інформацією з
таблиці. У разі заповнення контрольної суми рахунка обчислюється
рахунок в форматі IBAN і перевіряється контрольна сума. При довжині
рахунку більше 14 символів значення контрольної суми IBAN має бути
обов'язково задано. При відсутності заданого рахунку в списку рахунків
контрагента введені реквізити контрагента будуть додані автоматично
при збереженні документа.
Якщо дане вікно викликано для редагування зі списку документів по рахунку
контрагента, реквізити контрагента і його рахунок заповнюються
автоматично і не можуть бути змінені.
У десяти перших символах найменування контрагента має бути не менше
трьох не пробільних символів. Символи, заборонені до використання в
найменуванні, задаються в параметрі ZAPRSTR INI-файлу.
Рахунок дебету і рахунок кредиту не повинні збігатися. Для включення
можливості проводок для співпадаючих рахунків дебету і кредиту необхідно
в INI-файлі встановити параметр CHK_DEB_CRED=OFF.
Правила заповнення ідентифікаційного коду одержувача описані в розділі
Коригування довідника контрагентів.
2. Для платежів по системі SWIFT необхідно вибрати зі списку реквізити
контрагента (бенефіціара) (виклик списку на екран - Кнопка
або
комбінація клавіш - Alt+3) і реквізити банку бенефіціара (виклик списку на
екран - Кнопка
або комбінація клавіш - Alt+4 або виклик форми
заповнення реквізитів банку).
Помилка
Код помилки по платежу, прийнятому від зовнішньої системи. Виклик
списку кодів помилок на екран - Кнопка
або комбінація клавіш - Alt+8.
Пункт доступний в разі, якщо документ прийнятий від зовнішньої системи.
Оплата відсотків
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Сторона, яка оплачує комісію, при платежах за системою SWIFT.
Пункт доступний для платіжних доручень у разі платежу по системі SWIFT.
Призначення платежу
Заповнення поля можливо наступними способами або їх комбінацією:
Вибір символів бюджетного платежу з довідника. Виклик довідника на
екран - Кнопка
або комбінація клавіш - Alt+6.
Вибір заготовок з довідника призначень платежу. Виклик довідника на
екран - Кнопка
або комбінація клавіш - Alt+5.
Вибір призначення за попередніми платежами кореспонденції обраних
рахунків дебету і кредиту. Виклик довідника на екран - Кнопка
або
комбінація клавіш - Alt+7. Виклик довідника можливий, якщо введені і
рахунок дебету, і рахунок кредиту.
Ввод в поле з клавіатури.
У десяти перших символах призначення платежу має бути не менше трьох
не пробільних символів. Символи, заборонені до використання в
призначенні, задаються в параметрі ZAPRSTR INI-файлу.
Закладка 'Банки-посередники'
Поля закладки призначені для заповнення реквізитів банків-посередників при
платежах за системою SWIFT. Реквізити вибираються зі списку банків інших
платіжних систем. Якщо в списку була натиснута кнопка [Вибрати], то реквізити
банку переносяться в реквізити відповідного банку. У разі виходу зі списку без
вибору реквізити банку очищаються. Також реквізити банків можна заповнити з
клавіатури, викликавши форму заповнення реквізитів банку.
Банк - посередник

(Alt+6)

Заповнити реквізити банку
Параметр 56 SWIFT.

(Alt+Ctrl+6)

Банк-відправник

(Alt+1)

Заповнити реквізити банку
Параметр 51 SWIFT.

(Alt+Ctrl+1)

Рахунок або філія банку відправника

(Alt+3)

Заповнити реквізити банку
(Alt+Ctrl+3)
Рахунок або філія банку - відправника повідомлення або інший банк, через
який буде здійснено покриття для банку - одержувача. Параметр 53 SWIFT.
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(Alt+4)

Заповнити реквізити банку
(Alt+Ctrl+4)
Філія банку - одержувача або інший банк, через який кошти будуть доступні
банку - одержувачу. Параметр 54 SWIFT.
Третя установа грошового покриття

(Alt+5)

Заповнити реквізити банку
Параметр 55 SWIFT.

(Alt+Ctrl+5)

Закладка 'Додаткова інформація'
Поля закладки призначені для заповнення додаткових реквізитів платежу.
Найменування додаткових полів, формат і ознака обов'язкового введення для даного
типу документа визначається в формі коригування типів документів. Також
управління настройками типів документів проводиться банком за допомогою
поштових повідомлень спеціального виду. Якщо додаткове поле може вибиратися з
довідника, то викликати один з основних довідників програми або додатковий
довідник можна по кнопці зліва від поля, або, перебуваючи на полі натиснути
комбінацію клавіш Ctrl+D. Якщо додаткове поле - дата, то можна викликати календар
, або, перебуваючи на полі натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D.
Закладка 'Таблиця'
Якщо типом документа передбачена додаткова таблиця, то закладка стає доступна.
Найменування таблиці, яке визначене типом документа відображається на закладці.
На закладці розташовується таблиця і кнопки коригування останньої. Кнопки
коригування недоступні в випадках видалення, перегляду відправленого в банк
документа, документа, прийнятого від зовнішньої системи, створення документа з
виписки.
Кнопки
Додати
Додавання нового запису в список.

(Insert)

Змінити
Коригування запису таблиці.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення запису таблиці.

(Delete)
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Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення запису вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку і типом
документа не передбачене сортування списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення запису вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку і типом
документа не передбачене сортування списку.
Імпортувати з файлу
(Ctrl+I)
Виклик списку для вибору шаблону імпорту, вибір файлу, що імпортується і
додавання записів в таблицю.
Імпортувати з бухгалтерії
(Ctrl+B)
Виклик списку для вибору шаблону імпорту з бухгалтерії і додавання записів
в таблицю.
Кнопка недоступна в разі, якщо програму 'Стиль' Бухгалтерія не
зареєстровано в системі.
4.1.4.1.1 Вибір призначення платежу

Дане вікно призначене для вибору призначення платежу зі списку введених раніше
платежів по кореспонденції обраних рахунків дебету і кредиту в документі. У списку
відображаються призначення платежів рахунок-рахунок в порядку зменшення дат.
Ппризначення платежів, що повторюються, виводяться тільки один раз.
Кнопки
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з переносам поточного призначення платежу в форму
коригування фінансового документа.
4.1.4.1.2 Коригув ання таблиці фінансов ого документа

Вікно призначене для заповнення або зміни запису таблиці фінансового документа.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
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Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні поля, які визначені в формі коригування для таблиці типу документа. У
формі вводу в лівій частині відображаються назви полів, а в правій - їх значення.
Якщо додаткове поле може вибиратися з довідника (визначається настройками), то
викликати один з основних довідників програми або додатковий довідник можна по
кнопці зліва від поля, або, перебуваючи на полі натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D.
Якщо додаткове поле - дата, то можна викликати календар, або, перебуваючи на
полі натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D. Обов'язкові для вводу поля позначаються
символом '*'. У разі, коли у поля в настроюваннях включений перемикач 'Тільки
читання', то доступ до поля закритий (заборонено введення з клавіатури). Поле може
'ховатися' при виконанні умови блокування.
4.1.4.1.3 Список шаблонів імпорту з бухгалтерії

У вікні відображається список шаблонів для імпорту додаткової таблиці фінансового
документа з програми 'Стиль' - Бухгалтерія . У списку передбачена можливість
швидкого пошуку по перших символах найменування шаблону.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового шаблону.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового шаблону за зразком обраного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування обраного шаблону.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Видалити
(Delete)
Видалення обраного шаблону.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Вибрати
(Enter)
Виклик вікна вводу параметрів імпорту та генерація рядків додаткової
таблиці фінансового документа.
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4.1.4.1.3.1 Коригув ання шаблону імпорту з бухгалтерії

Вікно призначене для додавання, зміни і видалення шаблонів генерації документів.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В) підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Обов'язковий параметр - найменування шаблону.
Вибрати довідник
(Ctrl+D)
Виклик списку довідників і перенесення коду довідника в форму
коригування.
Знайти
Операція пошуку заданого підрядка в списку.

(Ctrl+F)

Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Замінити
Заміна одного тексту іншим.

(Ctrl+H)

Шаблон
Вибір шаблону зі списку.

(Ctrl+T)

Вставити рахунок
(Ctrl+A)
Виклик плану рахунків і перенесення рахунки-субрахунка в область формул.
Настроювання
Коригування настроювань шаблону генерації документів.
Правила заповнення настроювань наступні:
Рядок, перший значущий символ якого - знак оклику, або порожній рядок, не
обробляється.
Рядок, що підлягає обробці, є фільтр записів або вираз обчислення змінної
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користувача.
Рядок фільтра записів представляє такий вираз. Після слова "ФИЛЬТР:"
знаходиться логічний вираз обчислення, який повертає Істину або Хибність.
Рядок виразу в лівій частині містить змінну, визначену користувачем. Після
знака "=" - арифметичне або строкове вираження обчислення цієї змінної.
У виразі допускається використання змінних обробки (див. нижче), будьяких функцій Clarion, функцій MIN, MAX, GetAddlField, СЖАТЬ, процедур
обчислення сальдо, процедур обчислення обертів.
Змінні, визначені користувачем, у виразах повинні поміщатися в фігурні
дужки.
Значення полів таблиці результату сприймаються як змінні користувача і при
використанні в правій частині виразів при проміжних обчисленнях повинні
поміщатися в фігурні дужки.
Частина рядка, що йде після пробілу і знак оклику, сприймається як коментар
і не обробляється.
Список допустимих шаблонів

Н_ДАТА
К_ДАТА
КК
НК
ДОЛЖНОСТЬ
АДРЕС
ПРИМЕЧ
ИНД
N_НАЛ
N_СВИД
ДОП_N
П_ИНД
ОБЛАСТЬ
РАЙОН
ГОРОД

V1
...
V8

Змінні обробки
Дата початку періоду
Дата закінчення періоду
Номер контрагента
Найменування контрагента
Посада співробітника (користувача)
Адреса контрагента
Примітка для контрагента
Ідентифікаційний код контрагента (співробітника,
користувача)
Податковий номер контрагента
Номер свідоцтва платника податку
Додатковий номер контрагента, табельний номер
співробітника
Поштовий індекс контрагента
Назва області контрагента
Назва району контрагента
Назва міста контрагента
Значення полів таблиці результату
Значення поля 1
Значення поля 8

УВАГА!
Якщо тип поля таблиці результату - Дата, то полю повинно бути присвоєно
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значення в форматі стандартної дати Clarion. Наприклад, V2=DEFORMAT('1/01/2010',
@D6).

У списку відображаються довідники, що використовуються в програмі "Стиль" Бухгалтерія.
Список впорядковано по коду. Для зміни порядку сортування необхідно натиснути
ліву кнопку маніпулятора "миша" на заголовку колонки. У списку передбачена
можливість швидкого пошуку по перших символах найменування або номеру.
Кнопки
Вибрати
Вибір довідника зі списку.
Кнопка недоступна для довідника валют.

(Enter)

Інші кнопки недоступні.
4.1.4.1.3.2 Настроюв ання параметрів імпорту з бухгалтерії

Вікно призначене для вводу діапазону дат. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В) підтвердження введених значень і ініціалізація обробки запиту. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій і повернення в список
шаблонів.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Дати можна
вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [

] поруч з відповідною датою, або

встановити інтервал дат (початкову і кінцеву дати), натиснувши кнопку [

4.1.4.2

].

Протокол по документу

Даний режим дозволяє переглянути протокол дій над обраним документом. У
протоколі фіксуються дата і час виконання дії, код користувача, зміст операції
(перший підпис, другий підпис, анулювання підписів, відправка, операції з
документом в банку по квитанціям і випискам, видалення, забракування). У вікні
також відображається ім'я файлу, в якому був відправлений документ в банк і
прізвища і посади осіб, які підписали документ. Список можна експортувати в
текстовий файл (кнопка

).
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Вибір/Настроювання фільтра документів

В даному вікні представлений список фільтрів, впорядкований за алфавітом. У
списку передбачена можливість швидкого пошуку по найменуванню. Для фільтрації
по всіх рахунках і по вибраному рахунку списки фільтрів різні.
Кнопки
Додати
Додавання нового фільтра.

(Insert)

Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового фільтра на основі поточного.
Змінити
Коригування обраного фільтра.
Кнопка недоступна, якщо список порожній.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення обраного фільтра.
Кнопка недоступна, якщо список порожній.

(Delete)

Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з вибором фільтра.
За обраним критерієм відбираються документи в списку платіжних доручень
(вимог).
У разі вибору фільтра в режимі обраного рахунка і наявності в настроюваннях
перемикача відбору за дату, необхідно ввести дату або вибрати з календаря. За
замовчуванням встановлюється дата, за яку йде робота в системі.

4.1.4.3.1 Коригув ання настроюв ань фільтра

Дане вікно викликається зі списку фільтрів і служить для настроювання критеріїв
відбору платіжних доручень (вимог) або видалення фільтра. Поточний режим
відображається на рамці вікна.
Кнопка [
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Відмінити] - (Alt+О, Esc) – скасування раніше обраних дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування фільтра
Найменування фільтра в списку.
Показувати
Показувати (не показувати) документи з відповідною стадією обробки або
документи інших користувачів, документи за дату (в режимі обраного
рахунку), внутрішні і зовнішні документи, документи в іноземній і
національній валюті (в режимі всі рахунки).
4.1.4.4

Підготовка до відправки документів в банк

Дане вікно викликається зі списку платіжних доручень або платіжних вимог, як за
всіма рахунками, так і по вибраному рахунку. У цій процедурі відбувається
формування, підпис і шифрування файлу фінансових документів для передачі в банк.
У файл включаються позначені документи, що мають стан з поточною датою.
Якщо немає позначених в стані , то поточний документ списку (якщо він в стані )
включається в файл відправки.
У разі виклику процедури з режиму по вибраному рахунку в файл відправки можуть
включатися документи за більш ранню дату (не більше десяти днів). У вікні
відображаються кількості і сума документів, які відправлени раніше і не підтверджени
випискою, які відправляються в поточному сеансі, які не пройшли з якихось причин
контроль.
У разі виклику процедури з режиму по вибраному рахунку виводиться інформація
про стан рахунку за останньою отриманою випискою і про розрахований залишок на
рахунку після відправки поточного пакета.
Кнопка [
Кнопка [

Виконати]
Відмінити]

- (Alt+В, Enter) - підтвердження відправки пакета.
- (Alt+О, Esc) - вийти з вікна без відправки.

Наступне вікно - вікно вводу пароля ключа цифрового підпису та шифрування файлу.
Після набору пароля ключа в полі - натисніть [ Виконати] - для підтвердження або
[ Відмінити] - для відмови. У разі відмови процес підготовки до відправки буде
скасований. У разі підтвердження та відповідності введеного ключа зазначені
документи будуть підготовлені до відправки і сформований пакет підписаний і
зашифрований.
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При позитивному завершенні роботи режиму позначені документи будуть переведені
в стан .
4.1.4.5

Підрахунок підсумків

4.1.4.5.1 Підсумки по в ибраному рахунку

В даному вікні відображаються підсумкові значення по документам рахунку, обраного
в рядку стану з урахуванням фільтра (підсумовуються документи, доступні в видимій
частині списку). Підраховується кількість і загальна сума всіх документів, а також
позначених і не поПідраховується кількість і сума за поточний день відправлених
документів, погашених виписками. Для актуальних документів (десятиденний термін
давності) підраховується кількість і сума підписаних (готових до відправки), чи не
підписаних або підписаних тільки одним підписом (Не підписано), отбракованних
банком. Підраховується прогноз залишку на рахунку в разі, якщо будуть відправлені
всі введені документи.значених, погашених виписками і не погашена сума.
Виводиться вихідний залишок за останньої отриманою випискою (остаточною або
періодичною).
4.1.4.5.2 Підсумки по в сіх рахунках

Вікно викликається в разі перегляду документів в режимі "Всі рахунки". У списку
відображаються підсумкові значення по документам, що відображуються в списку, в
розрізі валют. Підраховується кількість і загальна сума всіх документів, а також
позначених і не позначених, погашених виписками і не погашена сума.
4.1.4.6

Список запитів по документах

Запит - відмітка документів за критерієм, заданим Користувачем. На відміну від
відміток, які губляться по завершенню роботи, запити зберігаються в програмі і
можуть бути активізовані в будь-який момент. Активізувавши запит, користувач
може переглядати відібрані документи (використовуючи кнопки "попередня/
наступна позначки"), отримувати підсумки і формувати звітні відомості по
позначеним документам.
В даному вікні представлений список запитів, який впорядкований за алфавітом. У
списку передбачена можливість швидкого пошуку по перших символах
найменування.
Кнопки
Додати
Додавання нового запиту.
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Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 920).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового запиту в список за зразком запиту зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 920) або
якщо список порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування обраного запиту.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 920) або
якщо список порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення вибраного запиту.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 920) або
якщо список порожній.
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з вибором запиту.
Якщо необхідно ввести додаткові параметри, то активізується вікно для
вводу параметрів запиту.
За обраним критерієм ставляться (знімаються) позначки.
Імпорт запиту
(Ctrl+I)
Створення або оновлення запиту з обраного (обраних) текстового файлу.
Експорт запиту
(Ctrl+I)
Створення текстового файлу запиту по вибраному в списку.
4.1.4.6.1 Коригув ання списку запитів

Вікно призначене для додавання, зміни і видалення запитів для позначки документів.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В) підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій. Кнопка [ Вибрати шаблон] - (Ctrl+T) - виклик списку
шаблонів і функцій і перенесення обраного найменування в область формул.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
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доступні наступні поля:
Найменування
Найменування, за яким Користувач вибирає запит зі списку (обов'язкове
поле).
Формула
Формула обчислення виразу. Логічний вираз, що повертає Істину або
Хибність. У вираженні допускається використання будь-яких функцій Clarion
, функцій MIN, MAX, а також шаблонів (змінних програми), наведених
нижче.
Додаткові поля
Найменування чотирьох додаткових полів (можуть не використовуватися).
У момент активізації запиту поля, які визначені в цій формі, будуть
використовуватися як додаткові поля при вводі параметрів запиту. Значення
додаткових полів можуть використовуватися у формулі обчислення виразу.
Список допустимих шаблонів (загальні)
ПАР1
ПАР2
ПАР3
ПАР4
НОМЕР
ДАТА
ПРОВЕДЕНО
ДАТА_ВАЛ
СУММА
ПОГ_СУММА
КУРС
ВД
МЫ_Д
НАШИНД_Д
ОНИ_Д
ИХ_ИНД_Д
НАЗНАЧ1
ДОП_НАЗН1
ЗАМЕТКИ
Т_Т
Т_ДОК
Т_Ш
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Значення першого додаткового параметра
Значення другого додаткового параметра
Значення третього додаткового параметра
Значення четвертого додаткового параметра
Номер платіжного документа
Дата платіжного документа в форматі представлення дати в
Clarion
Дата повного погашення документа
Дата валютування платіжного документа
Сума документа (ів)
Сума документа (ів), погашена виписками
Курс валют для документа. Вибирається для дати документа з
довідника історій курсів валют
Ознака зовнішнього документа (отриманого по файлу ^F)
Найменування Вашого підприємства по документу
Ідентифікаційний код Вашого підприємства по документу
Найменування контрагента по документу
Ідентифікаційний код контрагента по документу
Призначення платежу по документу
Доповнення до призначення платежу
Примітки до документа
Код типу документа
Найменування типу документа
Шифр операції в документі
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Т_С
Символ документа
ФАЙЛ
Ім'я файла, в якому був відправлений платіжний документ
КОД_ОШ
Код помилки
ОШИБКА
Текст помилки
ИСП
Код виконавця, який набрав документ
ФИО_ИСП
Прізвище та ініціали виконавця, який набрав документ
ДОЛ_ИСП
Посада виконавця, який набрав документ
НАЛ_ИСП
Податковий номер виконавця, який набрав документ
ДОП1_ИСП
Додаткове поле 1 виконавця, який набрав документ
ДОП2_ИСП
Додаткове поле 2 виконавця, який набрав документ
ДОП3_ИСП
Додаткове поле 3 виконавця, який набрав документ
ДОП4_ИСП
Додаткове поле 4 виконавця, який набрав документ
ПОДПИСАЛ1
Прізвище та ініціали особи, яка підписала першим підписом
ПОДПИСАЛ2
Прізвище та ініціали особи, яка підписала другим підписом
SWIFT50A
Найменування свого підприємства
SWIFT50B
Адреса свого підприємства
SWIFT52A
Найменування свого банку
SWIFT52B
Адреса свого банку
SWIFT59A
Найменування бенефіціара
SWIFT59B
Адреса бенефіціара
SWIFT59C
Розрахунковий рахунок бенефіціара
SWIFT59D
Країна бенефіціара
IBAN
Код IBAN бенефіціара
SWIFT57
BIC-код банку бенефіціара
SWIFT57A
Найменування банку бенефіціара
SWIFT57B
Адреса банку бенефіціара
SWIFT57C
Інформація про філію банку бенефіціара
SWIFT57D
Місто банку бенефіціара
SWIFT57E
Місце розташування банку бенефіціара
SWIFT57F
Країна банку бенефіціара
SWIFT57G
Код POB (коррахунок ...) банку бенефіціара
SWIFT57H
Розташування POB банку бенефіціара
SWIFT57I
Країна POB банку бенефіціара
Для банку-посередника відповідні реквізити (цифра 57 змінюється на
56), для банку-відправника - 51, для рахунку або філії банкувідправника - 53, для філії банку-одержувача - 54, для третьої
установи грошового покриття - 55.
SWIFT71
Хто платить комісію
OUR_IBAN
Номер Вашого рахунку в форматі IBAN
НАШ_СЧЕТ
Номер Вашого рахунку
ТИП_СЧЕТА
Тип (ознака) рахунка
НАШ_МФО1
МФО Вашого банку
НАШ_БАНК1
Найменування Вашого банку
КВ
Код валюти
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ОВ
ВАЛ
РУБ
КОП
МЫ
НАШИНД
НАШ_КОММ
Д_ОТКР
Д_ЗАКР
НАШ_СЧ_БУХ
НАШ_НАЗВ_БУХ
THEIR_IBAN
ИХ_СЧЕТ
ИХ_МФО1
ИХ_БАНК1
ОНИ
ИХ_ИНД
N_НАЛ
N_СВИД
ИХ_АДРЕС
ИХ_ПРИМЕЧ
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Міжнародне скорочене найменування валюти
Повне найменування валюти
Скорочене найменування валюти
Скорочене найменування дріб'язку
Найменування Вашого підприємства
Ідентифікаційний код Вашого підприємства
Коментар до свого рахунку
Дата відкриття рахунку
Дата закриття рахунку
Номер рахунку бухобліку для Вашого рахунку
Назва рахунку бухобліку для Вашого рахунку
Номер рахунку контрагента в форматі IBAN
Номер рахунку контрагента
МФО банку контрагента
Найменування банку контрагента
Найменування контрагента
Ідентифікаційний код контрагента
Податковий номер контрагента
Номер свідоцтва платника податку
Адреса контрагента
Примітка для контрагента

Список допустимих шаблонів (тільки для виписок і вимог контрагентів)
В_ДАТА
В_ВРЕМЯ
Д_ПРЕД
Д_ПР_ЭК
ВХ_ОСТ
ИСХ_ОСТ
ВХ_ЭКВ
ИСХ_ЭКВ
Д_НОМЕР
Д_ДАТА
ПРИХОД
РАСХОД
СУМ_ЭКВ
МЫ_В
НАШИНД_В
ОНИ_В
ИХ_ИНД_В
НАЗНАЧ1_ВЫП
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Дата виписки в форматі представлення дати в Clarion
Час виписки в форматі представлення часу в Clarion
Дата попереднього руху
Дата попереднього руху (еквівалент)
Вхідний залишок виписки
Вихідний залишок виписки
Вхідний залишок виписки в національній валюті
Вихідний залишок виписки в національній валюті
Номер платіжного документа по виписці
Дата платіжного документа по виписці (ДД/ММ/РРРР)
Сума надходжень по рахунку виписки
Сума списань по рахунку виписки
Сума виписки в еквіваленті (для виписки по валютному
рахунку)
Найменування Вашого підприємства по рахунку виписки
Ідентифікаційний код Вашого підприємства по рахунку
виписки
Найменування контрагента по рахунку виписки
Ідентифікаційний код контрагента по рахунку виписки
Призначення платежу по рахунку виписки
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Т
СКВ
Т_В
Т_ДВ
Т_ШВ
Т_СВ
БАНК_НОМ
ИХ_СЧ_БУХ
ИХ_НАЗВ_БУХ
КЛАСС1
КЛАСС2
КЛАСС3
ИМЯ_КЛ1
ИМЯ_КЛ2
ИМЯ_КЛ3

Тип документа (БУМ, К-Б, !!!)
Код символу каси в виписці
Код типу документа в виписці
Найменування типу документа в виписці
Шифр операції у виписці
Символ документа в виписці
Внутрішньобанківський номер документа виписки
Номер рахунку бухгалтерського обліку для рахунка виписки
Назва рахунку бухгалтерського обліку для рахунка виписки
Позначення першого додаткового класифікатора виписки
Позначення другого додаткового класифікатора виписки
Позначення третього додаткового класифікатора виписки
Найменування першого додаткового класифікатора виписки
Найменування другого додаткового класифікатора виписки
Найменування третього додаткового класифікатора виписки

Приклад:
СУММА > 100
! Вибирати всі документи з сумою більше ста
INSTRING('КУПІВЛЯ',UPPER(НАЗНАЧ1))<>0
! Вибирати документи в призначенні платежу яких
зустрічається слово 'КУПІВЛЯ'
4.1.4.6.2 Вв од параметрів запиту

Вікно призначене для заповнення додаткових полів шаблонів, визначених у формі
коригування списку запитів. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження
введених значень і ініціалізація обробки запиту. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc)
- скасування обраних раніше дій і повернення в список запитів.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для запитів за
виписками або запитів по платіжним документами по вибраному рахунку, якщо
немає обмеження по датах, необхідно ввести діапазон дат, всередині якого буде
оброблятися запит. Дати можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [
поруч з відповідною датою або встановити інтервал дат (кнопка [

]

]).

Існують кілька режимів активізації запитів, що задаються в полі "Відмітки":
Ставити - встановити нові позначки, знявши раніше існуючі.
Додати - додати нові позначки до існуючих.
Знімати - зняти позначки, якщо такі є.
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Настроювання послідовністі колонок

Вікно призначене для настроювання послідовністі колонок в списку. Кнопка [
Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
У вікні розташований список доступних для перестановок колонок в порядку їх
слідування.
Кнопки
Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення колонки вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення колонки вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
Повернути стандартні настроювання
(Ctrl+Z)
Відміна настроювань користувача, відновлення стандартної послідовністі
колонок.
4.1.5

Регулярні операції
У списку відображаються регулярні операції і останній фінансовий документ за
операцією.
У третій колонці списку перед датою документів відображається стан фінансового
документа:
Символ Назва
[пробіл] Підготовлений
Перший підпис
Другий підпис
Потрібні візи

Підписаний
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Опис
Документ підготовлений
Документ підписаний підписом першої особи
Документ підписаний підписом другої особи
Документ підписаний, але необхідні візи. Відсутні візи
виділені кольором. Перша віза - права верхня чверть
квадрата. І т.д. по годинниковій стрілці.
Документ підписаний, завізований і готовий до відправки
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Упакований
Відправлений
Норма

Відмова

Зв'язаний

Документ упакований в файл для передачі в банк
Документ відправлений до банку (тільки при відправленні
по Ftp/ESFS-протоколу)
На документ, з банку прийшла квитанція "Норма". Для
даних документів заповнюється рядок деталізації
повідомлень з банку
На документ, з банку прийшла квитанція "Брак". Для
даних документів заповнюється рядок деталізації
повідомлень з банку
Позначається різна ступінь погашення документа
банківськими виписками (до 25%, 50%, 75%, 100%)

При включеному перемикачі "Приховати заборонені" в списку не показуються
записи, за якими заборонено створення нових документів.
"Операції без документів після ДАТА" в списку не показуються записи, за якими дата
документа більше заданої. Дата встановлюється при вході в вікно за 30 днів до
поточної. Дату можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [

].

Кнопки
Додати оплату
(Insert)
Додавання нового фінансового документа за заданою регулярною
операцією.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 125);
По регулярній операції заборонено створення нових платежів;
Список регулярних операцій порожній.
Створити операцію
(Ctrl+Insert)
Вибір типової операції і створення документів, створення регулярної
операції.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 491 і (або)
125).
Властивості операції
(Ctrl+Enter)
Коригування фінансового документа зі списку. Застосовується для
фінансового документа в станах [Підготовлено], , , . Коригування
документа в станах , , переводить його в стан [Підготовлено] (підписи
після запиту анулюються).
Кнопка недоступна, якщо список регулярних операцій порожній.
Видалити документ

(Delete)
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Видалення фінансового документа, який відображається.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Актуальний документ в станах , , , (документ за поточний день або
раніше, але не більше десяти днів);
Документ в станах , , , ;
Заборона адміністратора (Код доступу 125);
По регулярній операції документів немає.
Видалити операцію
(Delete)
Видалення регулярної операції зі списку.
Кнопка доступна в разі відсутності фінансових документів по регулярній
операції.
Показати документи
(Enter)
Перехід до списку перегляду документів регулярної операції.
Кнопка недоступна, якщо по регулярній операції немає фінансових
документів.
Підпис першої особи

(Alt+1)

Підпис другої особи
(Alt+2)
Підпис документів операції за день, вказаний у списку. Дата документа не
повинна бути більш ранньої, ніж поточна дата роботи мінус десять днів.
Кнопки недоступні в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 122);
Документ, що показується в списку, вже підписаний вказаним підписом;
Для підпису другої особи документ підписується тільки одним підписом
(вказівник Single Signature = On).
Подготовка к отправке
(Ctrl+S)
Формування, підпис і шифрування файлу фінансових документів для
передачі в банк. У файл включаються всі документи за день, вказаний в
списку, що мають стан . Дата документа не має бути ранішою, ніж поточна
дата роботи мінус десять днів.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 123);
Документ, що показується в списку, вже підготовлений до відправки.
4.1.5.1

Коригування регулярної операції

Вікно призначене для додавання, зміни або видалення регулярної операції. Поточний
режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) -
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підтвердження обраних дій. Кнопка [
обраних раніше дій.

Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування

Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування регулярної операції.
Типова операція
Найменування типової операції. Поле доступно для зміни тільки при
виклику з платіжних доручень після натискання "Зробити платіж
регулярним".
Коментар
Коментар для регулярної операції.
Операція заборонена
При включеному перемикачі додавання нових платежів по регулярній
операції заборонено.
Періодичність
Нагадування в списку регулярних операцій. Вибір одного з значень:
Ні
Платежі не періодичні.
За розкладом
Платіж 1 раз в вказану кількість днів. По закінченню
зазначеної кількості днів від останнього платежу в
списку в колонці "Термін оплати" буде вказана дата,
яка дорівнює даті останнього платежу плюс період.
Щотижневий
Платіж раз в тиждень в зазначений день тижня. У
колонці "Термін оплати" в заданий день тижня буде
показуватися дата оплати.
Щомісячний
Платіж раз на місяць в зазначений день.
Раз на квартал
Платіж раз в квартал в зазначений день і номер місяця.
Раз на пів року
Платіж раз в півріччя в зазначений день і номер місяця.
Раз на рік
Платіж раз на рік в зазначений день і місяць.
В останніх чотирьох випадках, якщо зазначений день перевищує кількість днів у
місяці, то береться останній день місяця. У колонці "Термін оплати" списку від
3 днів до терміну до 3 днів після терміну буде показуватися дата оплати.
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Документи регулярної операції

У списку відображаються фінансові документи за обраною регулярної операції.
Документи відображаються в порядку спадання дат.
У нижній частині вікна для поточного документа відображаються рахунки дебету і
кредиту в форматі IBAN і призначення платежу. Над списком розташований рядок
деталізації повідомлень з банку за поточним документом.
Перша колонка списку служить для позначки фінансових документів (символ ). Для
реалізації функцій позначки документів і переміщення по позначеним документам
доступні кнопки відміток.
У другій колонці списку документів відображається стан фінансового документа:
Символ Назва
[пробіл] Підготовлений
Перший підпис
Другий підпис
Потрібні візи

Підписаний
Упакований
Відправлений
Норма

Відмова

Зв'язаний

Опис
Документ підготовлений
Документ підписаний підписом першої особи
Документ підписаний підписом другої особи
Документ підписаний, але необхідні візи. Відсутні візи
виділені кольором. Перша віза - права верхня чверть
квадрата. І т.д. по годинниковій стрілці.
Документ підписаний, завізований і готовий до відправки
Документ упакований в файл для передачі в банк
Документ відправлений до банку (тільки при відправленні
по Ftp/ESFS-протоколу)
На документ, з банку прийшла квитанція "Норма". Для
даних документів заповнюється рядок деталізації
повідомлень з банку
На документ, з банку прийшла квитанція "Брак". Для
даних документів заповнюється рядок деталізації
повідомлень з банку
Позначається різна ступінь погашення документа
банківськими виписками (до 25%, 50%, 75%, 100%)
Кнопки

Підпис першої особи

(Alt+1)

Підпис другої особи
(Alt+2)
Підпис групи позначених документів або поточного документа зі списку,
якщо немає позначених, які не підписані необхідним підписом. Дата
документа не повинна бути більш ранньої, ніж поточна дата роботи мінус
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десять днів.
Кнопки недоступні в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 122);
Для підпису другої особи документ підписується тільки одним підписом
(вказівник Single Signature = On).
Завізувати документи
Віза 1

(Ctrl+1)

Віза 2

(Ctrl+2)

Віза 3

(Ctrl+3)

Віза 4
(Ctrl+4)
Візування (підтвердження) групи позначених документів або поточного
документа зі списку, якщо немає позначених непідтверджених необхідною
візою. Дата документа не повинна бути більш ранньої, ніж поточна дата
роботи мінус десять днів.
Підготовка до відправки
(Ctrl+S)
Формування, підпис і шифрування файлу фінансових документів для
передачі в банк. У файл включаються позначені документи, що мають стан
з поточною датою або більш ранньої (не більше десяти днів). Якщо немає
позначених в стані , то поточний документ списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 123).
Підписи і візи документа
(Ctrl+Shift+0)
Видається екран з інформацією про осіб, які підписали і завізували документ.
Наявність підпису (візи) позначено символом . Символ - для ключа
підпису. Символ - для візи. Якщо в документі не вистачає підписів або віз,
то це позначається символом і виводиться список осіб (символ ), які
мають право підпису (візування).
Вивантажити ключі
(Ctrl+U)
Примусове вивантаження з пам'яті всіх завантажених ключів.
Показати протокол
(Ctrl+T)
Перегляд протоколу дій над документом. У протоколі фіксуються підписи
документа, анулювання підписів, відправка документа, операції з
документом в банку (по виписках).
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 160).
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Розірвати зв'язок
(Ctrl+U)
Розрив зв'язку фінансового документа з підгрупою типової операції.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 125).
Нотатки до документа
Заповнення нотатків до документа. Нотатки можливо заповнювати для
документів в будь-якому стані. Нотатки використовуються тільки для
внутрішньої роботи.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 125).
Позначити всіх
Позначити всі документи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх документів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх документів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений документ.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений документ.
4.1.6

Поштова служба
Ведення і створення папок повідомлень електронної пошти. Створення документів
за шаблоном. Створення та редагування шаблонів. Підготовка документів до
відправки. Відправка документів. Прийом вхідної пошти відбувається при імпорті
документів банку. Обробляються наступні документи:
^I
файл з електронним документом, що передається з банку клієнту;
^M файл з електронним документом, що передається від клієнта в банк;
^N квитанція на файл ^M, що передається з банку клієнту;
!M квитанція на файл ^M, що передається з банку клієнту, якщо ^M
бракується на процесорі захисту;
Файли, які не обробляються при імпорті документів банку сприймаються як
приєднані поштові повідомлення і. автоматично заноситься в папку 'Вхідні'.
При прийомі документа ^I він автоматично заноситься в папку 'Вхідні' з міткою
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якщо документ підписаний і з міткою
- якщо документ без підпису. Також він
позначається як непрочитаний (перед коментарем символ "*"). Якщо підпис файлу є
хибною, то видається відповідне повідомлення і файл не приймається. За допомогою
файлів ^I БАНК може управляти настройками INI-файлу, настройками типів
документа, настройками шаблонів звітів, імпорту та поштових повідомлень і ін. (Див.
Розділ "Управління за допомогою поштових повідомлень").
Якщо квитанція не помилкова, то мітка документа, на який прийшла квитанція,
змінюється на (якщо документ не знайдений в папці 'Відправлені', то видається
відповідне повідомлення). Якщо квитанція є хибною, то документ переноситься з
папки 'Відправлені' в папку 'Вихідні' і мітка файлу змінюється на .
4.1.6.1

Документи електронної пошти

У вікні відображається два списки. У лівому списку - папки електронної пошти. В
папці 'Вхідні' знаходяться документи, прийняті системою як повідомлення
електронної пошти. У папці 'Вихідні' знаходяться документи, які можуть бути
відправлені по системі електронної пошти (тільки з цієї папки здійснюється відправка
документів). В папці 'Відправлені' знаходяться документи, відправлені в банк. В папці
'Видалені' знаходяться документи, вилучені з інших папок.
Можливе додавання, коригування та видалення інших папок (код доступу 142).
Папки 'Вхідні', 'Вихідні', 'Відправлені', 'Видалені' зміни і видаленню не підлягають.
Для коригування папок користувача необхідно після натискання правої кнопки
маніпулятора "миша" вибрати пункт меню. Або перебуваючи в лівому списку
натиснути Insert для додавання, Ctrl+Enter для зміни, Delete для видалення.
Заповнення інформації при коригуванні: Клавіша [Enter] - підтвердження обраних дій.
Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
У правому списку відображений перелік документів папки обраної в лівому списку.
Документи можна перемістити з однієї папки в іншу. Для цього необхідно на
обраному документі натиснути ліву кнопку маніпулятора "миша" і не відпускаючи її
підвести до потрібної папки. Переміщати документи в папку 'Відправлені'
заборонено.
Перша колонка списку служить для позначки документів (символ ). Для реалізації
функцій позначки документів і переміщення по позначеним документам доступні
кнопки відміток на вікні. Символом позначаються документи з приєднаними
повідомленнями. Також документи можуть мати такі мітки:
не підписали і не прочитаний документ, що прийшов з банку
підписаний і не прочитаний документ, що прийшов з банку
підписаний і прочитаний документ, що прийшов з банку
_
Не підписаний і прочитаний документ, що прийшов з банку, або не
підписаний документ, створений користувачем програми

© ПФ "Енігма-Софт"

Головне меню

71

документ, підписаний першим підписом
документ, підписаний другим підписом
документ підписаний і готовий до відправки
документ, упакований в файл і підготовлений для відправки в банк
документ, відправлений в банк (тільки для Ftp/ESFS-протоколу)
документ, на який прийшла квитанція з банку НОРМА
документ, на який прийшла квитанція з банку БРАК
При видаленні документ потрапляє в папку 'Видалені' і може бути відновлений. При
видаленні документа з папки 'Видалені' він відновленню не підлягає. При наявності
в цій папці відміток проводиться видалення позначених документів.
Кнопки
Додати
(Insert)
Створення нового документа електронної пошти.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Обрана одна з папок 'Вхідні', 'Відправлені', 'Видалені'.
Заборона адміністратора (Код доступу 142).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Створення нового документа електронної пошти за зразком документа зі
списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 142) або
документ з приєднаним повідомленням.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування документа електронної пошти.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 142).
Видалити
(Delete)
Видалення документа зі списку, якщо немає позначених документів в папці
або видалення позначених документів.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 142).
Показати повідомлення
(Shift+Enter)
Виклик зовнішньої програми в разі приєднаного файлу поштового
повідомлення або виклик вбудованого редактора для перегляду і
коригування документа.
Підпис першої особи
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Підпис другої особи
(Alt+2)
Підпис групи позначених документів або поточного документа зі списку
(якщо немає позначених).
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Не обрана папка "Вихідні".
Заборона адміністратора (Код доступу 142).
Для підпису другої особи документ підписується тільки одним підписом
(вказівник Single Signature = On).
Підготовка до відправки
(Ctrl+S)
Формування, підпис і шифрування файлу документів для передачі в банк. У
список відправки включаються позначені або поточний документ зі списку
(якщо немає позначених). Для кожного поштового повідомлення
створюється окремий файл відправки.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Не обрана папка "Вихідні".
Заборона адміністратора (Код доступу 142).
Вивантажити ключі
(Ctrl+U)
Примусове вивантаження з пам'яті всіх завантажених ключів.
Надрукувати повідомлення
(Ctrl+P, F9)
Друк поштового повідомлення.
Кнопка недоступна в разі приєднаного повідомлення.
Позначити всіх
Позначити всі документи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх документів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх документів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений документ.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений документ.
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(Ctrl+Shift+S)

Відправка документів.
Для того щоб підготувати до відправки документи необхідно:
помістити всі документи, які необхідно відправити в папку 'Вихідні';
підписати документи, якщо потрібно (параметр INI-файлу SIGN_MAIL=ON);
позначити необхідні документи;
вставити носій ключової інформації;
натиснути кнопку [Підготовка до відправки] і в вікні вводу цифрового
підпису ввести PIN-код посадової особи, яка підписує і зашифровує
документ.
Після успішного відправлення документ потрапляє в папку 'Відправлені' і йому
присвоюється мітка .
4.1.6.1.1 Перегляд поштов ого пов ідомлення

Вікно призначене для перегляду і коригування поштового повідомлення. Кнопка [
Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій. Документи, отримані з банку, а також
відправлені в банк редагувати не можна (кнопка [ Виконати] - недоступна).
4.1.6.2

Видалення позначених документів

Вікно викликається при видаленні позначених документів. У вікні відображається
наступна інформація:
Всього записів
Кількість документів, що підлягають видаленню.
Дата
Дата створення документа в форматі ДД/ММ/РРРР.
Час
Час створення документа в форматі ГГ:ХХ.
Коментар
Пояснення до документа.
Вміст
Вміст першого рядка документа або ім'я приєднаного файлу.

© ПФ "Енігма-Софт"

74

"Стиль" - Клієнт-Банк

Кнопки
[Видалити одного]
Видалити поточний документ.
[Видалити всі]
Видалити всі документи, що залишилися.
[Пропустити]
Не видаляти поточний документ.
[Відмінити]
(Alt+О)
Відмінити видалення документів, що залишилися.
4.1.6.3

Коригування документів

Вікно призначене для коригування або формування нового повідомлення. Кнопка [
Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Номер
Номер документа, що заповнюється.
Дата
Дата створення документа в форматі ДД/ММ/РРРР (за замовчуванням поточна дата).
Дату можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [
комбінацію клавіш Ctrl+D.

] або

Час
Час створення документа в форматі ГГ:ХХ (за замовчуванням - поточний
час).
Папка
Папка, в якій зберігається документ
Шаблон

(Alt+1)
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Вибір шаблону, за яким формується документ. У разі приєднання до
повідомлення файлу - шаблон ігнорується.
Ім'я вихідного файлу
(Alt+2)
Имя отправленного или принятого файла. Містить ім'я приєднаного файлу.
У разі формування повідомлення по шаблону - обране ім'я ігнорується.
Тема
Тема повідомлення. Може містити будь-яку інформацію в якості коментаря
до повідомлення.
Повідомлення
Вміст документа. У разі формування документа по шаблону - поле містить
повідомлення, в разі приєднання файлу до документа - поле містить повний
шлях до приєднаного файлу.
Поле доступне тільки для перегляду.
УВАГА!
При перевибори шаблону або файлу старий вміст документа буде втрачено.
4.1.6.3.1 Формув ання документа по шаблону

Вікно призначене для формування поштового повідомлення за обраним шаблоном.
Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні поля, які визначені в формі коригування шаблону електронного документа.
У формі вводу документа в лівій частині відображаються назви полів для даного типу
документа, а в правій - їх значення. Якщо додаткове поле може вибиратися з
довідника (визначається настроюваннями), то викликати один з основних
довідників програми або додатковий довідник можна по кнопці зліва від поля, або,
перебуваючи на полі натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D. Якщо додаткове поле дата, то можна викликати календар, або, перебуваючи на полі натиснути комбінацію
клавіш Ctrl+D. Обов'язкові для вводу поля позначаються символом '*'. У разі, коли
значення поля обчислюється за формулою або у поля в настроюваннях включений
перемикач 'Тільки читання', то доступ до поля закритий (заборонено введення з
клавіатури). Поле може 'ховатися' при виконанні умови блокування.
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4.1.6.3.2 Шаблони документів електронної пошти

У списку представлені зареєстровані в системі шаблони документів електронної
пошти, які можуть бути обрані користувачем. У списку відображаються
найменування шаблону, його вид (завжди текстовий), номер шаблону і коментар. Як
коментар видається вміст рядка настроювань, що починається з виразу '%REPORT
COMMENT%'. Над списком шаблонів розташований список фільтрів, що випадає.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового шаблону до списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового шаблону до списку по основі обраного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування настроювань шаблону, зазначеного курсором вибору.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Видалити
(Delete)
Видалення шаблону зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Вибрати
(Enter)
Вибір шаблону для формування по ньому повідомлення.
Настроїти шаблон
(Ctrl+T)
Дана кнопка дозволяє переглянути і скоригувати шаблон поштового
повідомлення.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні, а якщо включений
перемикач 'Шукати в настройках шаблону', то і в області настроювань.
Якщо включений перемикач 'Ставити позначки', то на всіх шаблонах, в яких
знайдено шуканий підрядок, ставляться позначки.
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Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Настроїти фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Виклик вікна з настроюваннями фільтрів по найменуванню шаблонів.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Позначити всіх
Позначити всі шаблони в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх шаблонів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх шаблонів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений шаблон.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений шаблон.
Оновити шаблони
(F5)
Оновлення настроювань шаблонів списку або додавання нових шаблонів за
зразком шаблонів з постачальницької версії.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Імпортувати з текстового файлу
(Ctrl+I)
Створення або оновлення настроювань шаблону по вибраному (вибраним)
текстовому файлу.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Зберегти в текстовий файл
(Ctrl+E)
Створення текстових файлів настроювань по помічених шаблонах в списку у
разі відміток або поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
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4.1.6.3.2.1 Коригув ання шаблону документів електронної пошти

Вікно призначене для додавання, зміни і видалення настроювань шаблонів вихідних
документів. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
Закладка 'Додаткові поля'
Найменування
Найменування шаблону вихідного документа.
Далі йде список полів шаблону документа. Кількість полів 64. У списку
відображується номер поля, найменування поля, формат виведення поля, атрибути
поля ( - обов'язкове введення, - прописні букви, - тільки читання),
найменування довідника, або формула обчислення поля, умова блокування поля.
При формуванні документа по шаблону введені назви полів шаблону будуть
виводитися в формі заповнення документа.
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування найменування, типу поля і найменування довідника або
формули для обчислення.
Видалити
Видалення (очищення) параметрів поля.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Перемістити поле в списку на одну позицію вгору.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Перемістити поле в списку на одну позицію вниз.
Закладка 'Настроювання поштового повідомлення'
На закладці відображається область настроювань шаблону поштового повідомлення.
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Правила коригування області описані у відповідному розділі.
Закладка 'Довідники'
На закладці в списку відображаються основні довідники програми (своїх рахунків,
рахунків контрагента, призначень платежу, банків, валют і т.д.). У першій колонці
відображаються найменування довідників і поле, поруч з яким буде при генерації
перебувати кнопка виклику довідника, а нижче у вигляді "дерева" - найменування
можливих полів для перенесення. У другій колонці навпроти поля для перенесення
відображається пов'язане з ним додаткове поле (при виборі значення поля довідника
будуть перенесені у відповідні додаткові поля).
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Додавання (зміна) зв'язку поля довідника з додатковим полем - вибір зі
списку. Поля довідника не можуть бути перенесені в типи полів, що
визначені як формула, або дата, або перемикач, або варіант вибору.
Видалити
(Delete)
Видалення зв'язку поля довідника з додатковим полем.
Закладка 'Контролі'
На закладці розташований список для настроювання контролю взаємозалежностей
додаткових полів. У списках відображаються номер поля, формула перевірки і текст
повідомлення при невиконанні умови.
Кнопки
Додати
Додавання нової перевірки в список.

(Insert)

Змінити
Коригування параметрів перевірки.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення перевірки зі списку.

(Delete)

Перемістити вгору
Переміщення запису вгору на одну позицію.

(Ctrl+ )
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Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення запису вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.

Вікно призначене для коригування найменування поля, типу поля, найменування
довідника або формули обчислення. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування поля шаблону. При формуванні документа по шаблону
введена назва поля шаблону буде виводитися в формі заповнення
документа.
Тип поля
Строковий

В поле можна буде ввести будь-які друковані символи,
цифри, знаки
В поле можна буде ввести тільки цифри
В поле можна буде ввести тільки дату або вибрати дату з
календаря
Значення поля ИСТИНА (1) або ХИБНІСТЬ (0)
Значення поля повинно бути вибрано зі списку
Значення поля буде обчислено за формулою

Числовий
Дата
Перемикач
Варіант вибору
Формула

Формула
Формула обчислення поля шаблону. Формула являє собою числовий або
строковий вираз обчислення поля. У виразі допускається використання
будь-яких функцій Clarion, функцій FormatIBAN, CreateIBAN і значень полів
шаблону (V1, V2, ... V9, VA, VB, ... VW, W1, W2, ... W9, WA, WB, ... WW).
Поле доступне тільки для типу поля "Формула".
Список варіантів вибору
В даний список додаються варіанти для вибору. Кнопки
(Змінити),

(Видалити),

(Очистити),

(Додати),

(Перемістити вгору),
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(Перемістити вниз).
Поле доступне тільки для типу поля "Варіант вибору".
Шаблон
(Ctrl+T)
Вибір найменування шаблону або функції зі списку.
Кнопка доступна тільки для типу поля "Формула" і для зміни умови
блокування.
Довідник
Вибір або відмова від використання довідника. При виборі довідника при
створенні повідомлення поруч з даним полем з'явиться кнопка вибору
значень з довідника. Для додаткового довідника вибране значення буде
перенесено в дане поле, а для інших довідників будуть переноситися всі
значення в поля відповідних настроювань на закладці 'Довідники' в формі
коригування шаблонів.
Поле доступне тільки для типів полів "Строковий" або "Числовий". Для типу
поля "Дата" в якості довідника можна буде викликати календар.
Додатковий довідник
(Alt+1)
Вибір довідника зі списку додаткових довідників.
Загальна довжина
Загальна довжина поля вводу або поля довідника. Для числового шаблону в
загальну довжину включається десяткова точка, що розділяє цілу і дробову
частину, якщо вказана дробова частина, сума довжин цілої та дробової
частин і знак, якщо число визначено як знакова. Розмір цілої частини числа
не може бути менше одиниці.
Для типу поля "Дата" довжина завжди 10 і формат вводу ДД/ММ/РРРР. Для
типу поля "Варіант вибору" підраховується автоматично по довжині
максимального елемента в списку варіантів вибору. Для типу поля
"Формула" довжина завжди 200.
Дробова частина
Для числового типу поля число знаків після десяткової точки.
Знакове
Значення числового поля може бути введено зі знаком "мінус".
Поле доступне тільки для типу поля "Числовий".
Обов'язкове введення
При формуванні документа за шаблоном дане поле шаблону необхідно буде
заповнити обов'язково.
Поле доступно для типів полів "Строковий", "Числовий" і "Дата", "Варіант
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вибору".
Прописні літери
Значення даного додаткового поля вводитиметься прописними (великими)
літерами.
Поле доступне тільки для типу поля "Строковий".
Тільки читання
При формуванні документу за шаблоном це поле шаблону буде неможливо
заповнити з клавіатури, а заповниться воно може тільки після вибору
значення з довідника (календаря).
Поле доступно для типів полів "Строковий", "Числовий" і "Дата". Для типу
поля "Формула" в будь-якому випадку тільки для читання.
Умова блокування
Формула обчислення умови блокування поля. Формула являє собою
логічний вираз. У виразі допускається використання будь-яких функцій
Clarion, функцій FormatIBAN, CreateIBAN і значень полів шаблону (V1, V2, ...
V9, VA, VB, ... VW, W1, W2, ... W9, WA, WB, ... WW). Якщо результатом
обчислення виразу буде нуль або порожній рядок, то поле буде доступно для
зміни. В іншому випадку поле блокується, а обов'язкове введення не
перевіряється.
4.1.6.3.2.2 Настроюв ання шаблонів поштов их пов ідомлень

Вікно призначене для коригування настроювань поштового повідомлення. Кнопка [
Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Дане вікно викликається зі списку шаблонів по кнопці [
Настроїти шаблон]. У
вікні виконується настроювання текстової частини поштового повідомлення. Текст,
обмежений знаками ^.....^, називається шаблоном і означає одне з полів документа,
або настроювань системи, або параметрів обраного рахунку, або полів, що вводяться
при формуванні документа. Якщо поле не входить в число допустимих шаблонів,
наведених нижче, то текст виводиться без змін. Якщо поле входить в число
допустимих, символьне або числове значення відповідного поля буде перенесено в
текст повідомлення, починаючи з позиції лівого знака '^', причому кількість символів,
що вводяться, дорівнює довжині тексту, включаючи обмежувальні знаки. Якщо
шаблон починається з цифр, то довжина шаблону визначається зазначеним числом
знаків (^15V1^), тобто шаблон "V1", буде виведений в наступних 15-ти символах,
починаючи з першого "^". У разі, якщо перший символ шаблону символ '~', то
довжина шаблону буде обчислена після підстановки значення, наприклад, ^~МЫ^
після підстановки значення 'ПФ "Енігма Софт"' довжина шаблону дорівнюватиме 16.
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Текст, що знаходиться поза обмежувальних знаків, виводиться без змін.
Якщо в тексті настроювань зустрічається вираз '#End of Print#', то при видачі звіту
текст буде сформований до цього виразу. У банк повідомлення буде передано
повністю.
Якщо в тексті настроювань зустрічається рядок, що починається з виразу '%
REPORT COMMENT%', то все що йде далі до кінця рядка виведеться в списку
шаблонів як коментар, а на формування результату рядок не вплине.
Список допустимих шаблонів
ШАБЛОН
КАР_МФО
КАР_БАНК
КАР_ИМЯ
КАР_ИНД
КОИ
ОТВ_ИСП
ДОЛ_ОТВ_ИСП
НАЛ_ОТВ_ИСП
ДОП1_ОТВ_ИСП
ДОП2_ОТВ_ИСП
ДОП3_ОТВ_ИСП
ДОП4_ОТВ_ИСП
СXXX
ComputerID
DOCPOST
#End Of Print#
OUR_IBAN
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
НАШ_БАНК1
КВ
ОВ
ВАЛ
РУБ
КОП
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ПРИЗНАЧЕННЯ
МФО банку по картці клієнта
Найменування банку по картці клієнта
Найменування підприємства по картці клієнта
Ідентифікаційний код підприємства по картці клієнта
Код користувача
Прізвище користувача
Посада користувача
Податковий номер користувача
Додаткове поле 1 користувача
Додаткове поле 2 користувача
Додаткове поле 3 користувача
Додаткове поле 4 користувача
Значення констант INI-файлу загальних настроювань
комплексу
Значення ідентифікатора комп'ютера користувача
Ідентифікатор DOCPOST
Ознака закінчення при формуванні звіту
Номер рахунку, обраного в рядок стану, в форматі
IBAN
Номер рахунку, обраного в рядок стану
МФО банку рахунка, обраного в рядок стану
Найменування банку рахунка, обраного в рядок стану
Код валюти рахунку, обраного в рядок стану
Міжнародне скорочене найменування валюти
рахунку, обраного в рядок стану
Повне найменування валюти рахунку, обраного в
рядок стану
Скорочене найменування валюти рахунку, обраного в
рядок стану
Скорочене найменування дріб'язку рахунку, обраного
в рядок стану
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МЫ
НАШИНД
НОМЕР
ДАТА
Д
МЕСЯЦ
МIСЯЦЬ
ГОД
СУММА_ПРОПИСЬЮ1
СУММА_ПРОПИСЬЮ2
СУММА_ПРОПИСЬЮ3
СУМА_ЛIТЕРАМИ1
СУМА_ЛIТЕРАМИ2
СУМА_ЛIТЕРАМИ3
P1
...
P9
PA
...
PW
Q1
...
Q9
QA
...
QW
V1
...
V9
VA
...
VW
W1
...
W9
WA

Найменування власника рахунку, обраного в рядок
стану
Ідентифікаційний код власника рахунку, обраного в
рядок стану
Номер документа
Дата документа (ДД/ММ/РРРР)
Дата документа (день)
Дата документа (місяць)
Дата документа (місяць) український
Дата документа (рік)
Сума прописом (перший рядок) в валюті рахунку,
обраного в рядок стану
Сума прописом (другий рядок) в валюті рахунку,
обраного в рядок стану
Сума прописом (третій рядок) в валюті рахунку,
обраного в рядок стану
Сума прописом (перший рядок) українська в валюті
рахунку, обраного в рядок стану
Сума прописом (другий рядок) українська в валюті
рахунку, обраного в рядок стану
Сума прописом (третій рядок) українська в валюті
рахунку, обраного в рядок стану
Назва першого поля
Назва дев'ятого поля
Назва десятого поля
Назва тридцять другого поля
Назва тридцять третього поля
Назва сорок першого поля
Назва сорок другого поля
Назва шістдесят четвертого поля
Значення першого поля
Значення дев'ятого поля
Значення десятого поля
Значення тридцять другого поля
Значення тридцять третього поля
Значення сорок першого поля
Значення сорок другого поля
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Значення шістдесят четвертого поля

Увага!
Сума прописом формується за останнім виведеним шаблоном значення поля.
4.1.7

Протокол работи
У списку представлений протокол роботи користувачів в системі. Список
впорядковано по зменшенню дати і часу. У списку відображаються дії за інтервал дат
від поточної до поточної мінус 30 днів. Інтервал можна змінити (кнопка
Ctrl+I). . Список можна експортувати в текстовий файл (кнопка

-

- Ctrl+E).

У протоколі фіксується:
Початок роботи користувача в програмі ("Реєстрація");
Вихід з програми ("Кінець роботи");
Спроби підбору пароля при несанкціонованому доступі або в разі
забудькуватості користувача ("Немає доступу!");
Електронні підписи документа;
Анулювання електронних підписів;
Видалення документа;
Забракування документа;
Відправка документа;
Зв'язок з банком;
Результати обробки виписок.

4.2

Контрагенти
Розділ головного меню 'Контрагенти' містить наступні пункти:
По найменуванню
Упорядкований по найменуванню список контрагентів. Призначений для
ведення списку контрагентів і їх розрахункових рахунків, перегляду виписок
по вибраному рахунку контрагента, перегляд і формування платіжних
доручень з обраним рахунком контрагента в кредиті, перегляд і формування
платіжних вимог з обраним рахунком контрагента в дебеті, актуалізація
контрагентів, формування звітів по списку контрагентів.
Код доступу 933
По рахунках
Упорядкований по рахунках список контрагентів. Призначений для
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розрахункових рахунків контрагентів, призначення рахунку іншому
контрагенту, перегляду виписок по вибраному рахунку контрагента,
перегляд і формування платіжних доручень з обраним рахунком контрагента
в кредиті, перегляд і формування платіжних вимог з обраним рахунком
контрагента в дебеті.
Код доступу 211
Категорії контрагентів
Створення та ведення списку категорій контрагентів підприємства.
Призначений для розбиття контрагента на групи.
Типи контрагентів
Створення та ведення списку типів контрагентів підприємства.
Код доступу 930
4.2.1

Список контрагентів по найменуванню
Список контрагентів представлений в лівій частині вікна. Залежно від обраної
закладки, список контрагентів впорядкований по найменуванню, ідентифікаційному
коду або унікальному номеру контрагента. У списку передбачена можливість
швидкого пошуку контрагента по перших символах його найменування,
ідентифікаційного коду або унікального номера. Під списком виводиться адреса
поточного контрагента.
У правій частині вікна відображаються рахунки обраного контрагента. Якщо рахунок
заборонений, то він позначається ознакою [ ]. Заборонений рахунок не можна
вибирати в документи. Під списком виводиться номер поточного рахунку в форматі
IBAN.
Активізується список контрагентів натисканням клавіш (Alt+1); список рахунків
вибраного контрагента активізується натисканням клавіш (Alt+2).
У разі виклику списку для вибору відображаються тільки дозволені для вибору
рахунку. Умови відбору можна змінити перемикачем "Показувати заборонені".
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового контрагента, для списку контрагентів.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового контрагента, для списку контрагентів на основі
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поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933) або
список порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування реквізитів контрагента, для списку контрагентів.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933) або
список порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення контрагента зі списку, для списку контрагентів. Якщо в системі є
рахунки, закріплені за контрагентом, видалення обраного контрагента
блокується і на екран видається повідомлення: "Контрагент має рахунки.
Видалення заборонено".
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 933);
Список контрагентів порожній;
Список викликаний з форми коригування платіжного документа.
Знайти (Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні або ідентифікаційному
коді контрагентів.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Встановити фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Операція завдання умов відбору записів в список.
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Звіт формується на підставі настроювань звітів
по таблицях.
Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням.
Імпорт
(Ctrl+I)
Виклик списку для вибору шаблону імпорту, вибір файлу і додавання
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(коригування) контрагентів і їх рахунків.
Кнопка недоступна в разі заборона адміністратора (Код доступу 933 і/або
211).
Актуалізація контрагентів
(Ctrl+F8)
Виключення зі списку контрагентів і рахунків, за якими немає документів.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 112);
Список контрагентів порожній;
Варіант виклику списку з форми коригування фінансового документа.
Додати
(Insert)
Додавання нового рахунку в список, для списку рахунків.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 211).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового рахунку в список на основі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 211) або
якщо список рахунків порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування реквізитів рахунку контрагента. Якщо в системі є фінансові
документи (доручення, вимоги, виписки), що відносяться до даного рахунку,
можливе коригування тільки примітки до даного рахунку і контрагента, за
яким він закріплений.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 211) або
якщо список рахунків порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення рахунку контрагента. Якщо в системі є фінансові документи
(доручення, вимоги, виписки), що відносяться до даного рахунку, видалення
обраного рахунку блокується і на екран видається повідомлення: "По рахунку
є фінансові документи. Видалення заборонено".
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 211);
Список рахунків порожній;
Список викликаний з форми коригування платіжного документа.
Вибрати
(Enter)
Перенесення найменування контрагента та реквізитів його рахунку в
фінансовий документ.
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Кнопка недоступна в наступних випадках:
Список відкритий для перегляду і коригування з головного меню
("Контрагенти" — "По найменуванню");
Список рахунків контрагента порожній;
У довіднику банків заборонений МФО обраного рахунку;
У полі примітки перший символ - <#>.
Показати платіжні доручення

(Ctrl+Minus,
Ctrl+GrayMinus)
Робота зі списком платіжних доручень з поточним рахунком в дебеті і
обраним рахунком контрагента в кредиті.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 120);
Список рахунків контрагента порожній;
Обрано режим роботи "Всі рахунки";
Варіант виклику списку з форми коригування фінансового документа.

Показати платіжні вимоги
(Ctrl+Plus, Ctrl+GrayPlus)
Робота зі списком платіжних вимог з поточним рахунком в кредиті і
обраним рахунком контрагента в дебеті.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 130);
Список рахунків контрагента порожній;
Обрано режим роботи "Всі рахунки";
Варіант виклику списку з форми коригування фінансового документа.
4.2.1.1

Коригування довідника контрагентів

Вікно призначене для додавання або зміни контрагентів. Поточний режим
відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження
обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування контрагента. Обов'язковий параметр, повинен містити в
перших десяти позиціях не менше трьох не пробільних символів. Заборонені
символи з кодами до 31 і перераховані в рядку ZAPRSTR файлу
настроювань.
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Ідентифікаційний код
Ідентифікаційний код контрагента:
Для резидента України - унікальний ідентифікаційний код суб'єкта
господарської діяльності в Україні (згідно з чинним законодавством зараз
- це код ЄДРПОУ для юридичних осіб, код ДРФО для фізичних осіб, код
з Тимчасового реєстру ТРДПАУ - для тих, хто ще не отримав код
ЄДРПОУ або ДРФО) - від 8 до 10 цифр, лідируючі нулі є значущими,
Для резидента України фізичної особи, якій з яких-небудь причин
(наприклад, релігійних переконань) НЕ присвоєно код ДРФО та про це є
відмітка - заповнюється для паперового паспорта (старого зразка) серією
(2 букви) і номером (6 цифр) паспорта, а для ID-паспорта Fxxxxxxxxx
(перед 9 значним номером ставиться буква F),
Для нерезидента України - цифровий тризначний код згідно
"Класифікатора країн світу" (ДК007-96).
Якщо при складанні платіжного документа ідентифікаційний код
контрагента невідомий, то реквізит заповнюється п'ятьма дев'ятками
(99999).
Наприклад: У випадку, якщо відправник платіжного документа НЕ ЗНАЄ
ідентифікаційного коду контрагента, то реквізит "Ідентифікаційний код
контрагента" заповнюється п'ятьма дев'ятками (99999).
Якщо в INI-файлі WinBal3.Ini значення вказівника CheckDupCode=On , то
після натискання кнопки [ Виконати] і при введеному значенні, параметр
перевіряється на наявність дублікатів і на екран виводиться список
контрагентів, у яких такий же ідентифікаційний код.
Податковий номер
Податковий номер платника ПДВ.
Якщо в INI-файлі WinBal3.Ini значення вказівника CheckDupCode=On , то
після натискання кнопки [ Виконати] і при введеному значенні, параметр
перевіряється на наявність дублікатів і на екран виводиться список
контрагентів, у яких такий же ідентифікаційний код.
N свідоцтва
Номер свідоцтва платника ПДВ.
Примітка
Коментар до контрагента. Додаткова зручність користувачу. Можна
використовувати в звітах.
Адреса
Адреса контрагента.
Тип контрагента

(Alt+1)
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Вибір типу контрагента з довідника. Якщо визначено тип контрагента, то
з'являється можливість введення додаткових параметрів (закладки
'Додаткові'). Найменування додаткових полів і формат їх відображення
визначаються настроюваннями полів типу. У разі, якщо в списку вибору
типу натиснути клавішу [Esc], то значення поля очищається. Для заповнення
доступні поля, які визначені в формі коригування типів контрагента. У формі
вводу в лівій частині відображаються назви полів для даного типу, а в правій
- їх значення. Якщо додаткове поле може вибиратися з довідника
(визначається настроюваннями), то викликати додатковий довідник можна
по кнопці зліва від поля, або, перебуваючи на полі натиснути комбінацію
клавіш Ctrl+D. Якщо додаткове поле - дата, то можна викликати календар,
або, перебуваючи на полі натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D. Обов'язкові
для вводу поля позначаються символом '*'. У разі, коли значення поля
обчислюється за формулою або у поля в настроюваннях включений
перемикач 'Тільки читання', то доступ до поля закритий (заборонено ввод з
клавіатури). Поле може 'ховатися' при виконанні умови блокування.
Поштовий індекс

(Alt+2)

Поштовий індекс контрагента. По кнопці
можна вибрати індекс з
довідника. Включення можливості вводу поштових індексів включається
вказівником INI-файлу WinBal3.Ini UseZIP.
Закладка 'Категорії'
На даній закладці відображається список груп категорій і в яку категорію групи
включено даного контрагента. Якщо в правій колонці списку порожньо, то це
означає, що контрагент не включений ні в одну категорію групи. Закладка
недоступна, якщо немає жодної групи. За допомогою кнопки
(Ctrl+Enter) можна
змінити прив'язку до категорії даного контрагента, вибравши категорію зі списку.
Кнопка недоступна при видаленні і при виклику списку контрагентів зі списку
категорій.
Закладка 'Зображення'
На даній закладці відображається список зображень, документів та ін., пов'язаних з
даними контрагентом. У списку відображаються найменування, які перетворені
таким чином, щоб на диску (в папці зберігання - ..\Bal3\IMAGES) у них було
унікальне ім'я. Під списком виводиться поле з оригінальним найменуванням.
Кнопки
Додати
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Вибір файлу, копіювання в папку зберігання і додавання в список.
Видалити
Видалення файла зі списку і папки зберігання.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення найменування файлу вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення найменування файлу вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
Показати зображення
(Ctrl+I)
Виклик зовнішньої програми для перегляду і друку файлу.
4.2.1.1.1 Дов ідник поштов их індексів

У вікні відображається список поштових індексів із зазначенням області, району та
населеного пункту. У списку передбачена можливість швидкого пошуку по індексу.
Кнопки
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з вибором індексу і перенесенням його в форму коригування.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в індексі, області, районі, місті.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Встановити фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Операція завдання умов відбору записів в список.
4.2.1.2

Платіжні доручення (вимоги) по рахунку контрагента

У списку відображаються фінансові документи для платіжних доручень по дебету,
для платіжних вимог по кредиту, розрахункового рахунку, обраного в рядку стану.
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Контрагент, його рахунок, МФО і найменування банку відображаються в верхній
частині вікна.
У нижній частині вікна для поточного документа відображаються призначення
платежу і виписки, пов'язані з даним документом. Безпосередньо під вікном списку
розташована рядок деталізації повідомлень з банку по поточному документу.
Перша колонка списку служить для позначки фінансових документів (символ ). Для
реалізації функцій позначки документів і переміщення по позначеним документам
доступні кнопки відміток на вікні і кнопка [Запит] для групової позначки. У другій
колонці списку документів відображується стан фінансового документа:
Символ Назва
[пробіл] Підготовлений
?
Підготовлений
Перший підпис
Другий підпис
Потрібні візи

Підписаний
Упакований
Відправлений
Норма

Відмова

Зв'язаний

Опис
Документ підготовлений
Документ прийнятий від зовнішньої системи
Документ підписаний підписом першої особи
Документ підписаний підписом другої особи
Документ підписаний, але необхідні візи. Відсутні візи
виділені кольором. Перша віза - права верхня чверть
квадрата. І т.д. по годинниковій стрілці.
Документ підписаний, завізований і готовий до відправки
Документ упакований в файл для передачі в банк
Документ відправлений до банку (тільки при відправленні
по Ftp/ESFS-протоколу)
На документ, з банку прийшла квитанція "Норма". Для
даних документів заповнюється рядок деталізації
повідомлень з банку
На документ, з банку прийшла квитанція "Брак". Для
даних документів заповнюється рядок деталізації
повідомлень з банку
Позначається різна ступінь погашення документа
банківськими виписками (до 25%, 50%, 75%, 100%)

Документи прийняті від зовнішньої системи позначаються символом в першій
колонці поруч з позначкою. Документи прийняті від зовнішньої системи і забраковані
- (забракування проводиться у вікні коригування).
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового фінансового документа в список.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
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заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Заборона адміністратора (Код доступу 125 для платіжних доручень, 135
для платіжних вимог).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового фінансового документа в список за зразком документа зі
списку.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
У рядку стану обраний рахунок, для якого в довіднику банків
заборонений МФО;
У рядку стану обраний заборонений рахунок (першим символом в
коментарі до рахунку вказаний символ "#" або "~", у рахунку є дата
закриття або по даному рахунку банком заборонена відправка
документів);
Заборона адміністратора (Код доступу 125 для платіжних доручень, 135
для платіжних вимог);
Список документів порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування фінансового документа зі списку. Застосовується для
фінансового документа в станах [Підготовлений], , , . Коригування
документа в станах , , переводить його в стан [Підготовлений] (підписи
після запиту анулюються).
Кнопка недоступна, якщо список документів порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення фінансового документа зі списку.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Актуальний документ в станах , , , (документ за поточний день або
раніше, але не більше десяти днів);
Документ прийнятий від зовнішньої системи;
Документ в станах , , , вилучається зі списку тільки разом з зв'язаної
випискою в режимі "Актуалізація виписок";
Заборона адміністратора (Код доступу 125 для платіжних доручень, 135
для платіжних вимог);
Список документів порожній.
Звіт (вибір шаблону зі списку)

(Ctrl+P)
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Виклик списку звітних форм. Формування звіту здійснюється на підставі
звітної форми, яка може створюватися і коригуватися користувачем.
Залежно від виду шаблону виводиться інформація по платіжному дорученню
(вимозі), вказаному курсором вибору, або за списком відповідно до якихось
умовою. У разі завдання звіту за замовчуванням при відкритті списку
шаблонів курсор вибору встановлюється на зазначений звіт.
Кнопка недоступна, якщо список фінансових документів порожній.
Позначити всіх
Позначити всі документи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх документів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх документів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений документ.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений документ.
Позначити за запитом
(Ctrl+Q)
Відмітка документів зі списку, які відповідають критеріям запиту.
Кнопка недоступна, якщо список документів порожній.
Показати підсумки
(Ctrl+B)
Видається екран з підсумковими значеннями за представленими в списку
документами (кількість і сума позначених і погашених документів).
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 121 для
платіжних доручень, 131 для платіжних вимог) або якщо список документів
порожній.
Показати протокол
(Ctrl+T)
Перегляд протоколу дій над документом. У протоколі фіксуються підписи
документа, анулювання підписів, відправка документа, операції з
документом в банку (по виписках).
Кнопка недоступна в разі, якщо список документів порожній, або заборони
адміністратора (Код доступу 160).
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Актуалізація контрагентів

В даному режимі проглядаються всі рахунки кожного контрагента, якщо ні по одному
рахунку контрагента немає документів (доручень, вимог і виписок) на екран
виводиться повідомлення:
Видаляти контрагента "Найменування контрагента"?
Дії програми при натисканні на кнопки:
[Так]
Контрагент і все його рахунку будуть вилучені зі списку, обробка
списку продовжиться.
[Так завжди] При подальшій обробці питання про видалення не буде
задаватися і автоматично контрагенти, які потрібно видалити будуть видалені.
[Ні]
Контрагент буде залишений в списку без змін, обробка списку
продовжиться.
[Ні завжди]
При подальшій обробці питання про видалення не буде здаватися
і жоден з далі наступних за списком контрагентів, що підлягають
видаленню, - не буде видалений.
[Завершити]
Контрагент буде залишений в списку без змін, обробка списку
завершиться.
Призупинення обробки списку контрагентів з ініціативи користувача - клавіша [Esc].
Якщо весь список контрагентів буде оброблений, програма запропонує провести
актуалізацію банків.
4.2.1.4

Підсумки по рахунку контрагента

В даному вікні відображаються підсумкові значення по документам рахунку, обраного
в рядку стану і вибраного рахунка контрагента. Підраховується кількість і загальна
сума всіх документів, а також позначених і не позначених, сума погашених і
непогашених виписками.
4.2.2

Список контрагентів по рахунках
Список рахунків контрагентів впорядкований в порядку зростання номера рахунку. У
списку відображаються рахунки контрагентів. Якщо рахунок заборонений, то він
позначається ознакою [ ]. Заборонений рахунок заборонено вибирати в документи.
У списку передбачена можливість швидкого пошуку рахунка за першими його
символами. Над списком виводиться номер поточного рахунку в форматі IBAN.
У разі виклику списку для вибору відображаються тільки дозволені для вибору
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рахунку. Умови відбору можна змінити перемикачем "Показувати заборонені".
Кнопки

Додати
(Insert)
Додавання нового рахунку в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 211).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового рахунку в список на основі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 211) або
якщо список рахунків порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування реквізитів рахунку контрагента. Якщо в системі є фінансові
документи (доручення, вимоги, виписки), що відносяться до даного рахунку,
можливе коригування тільки примітки до даного рахунку і контрагента, за
яким він закріплений.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 211) або
якщо список рахунків порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення рахунку контрагента. Якщо в системі є фінансові документи
(доручення, вимоги, виписки), що відносяться до даного рахунку, видалення
обраного рахунку блокується і на екран видається повідомлення: "По рахунку
є фінансові документи. Видалення заборонено".
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 211);
Список рахунків порожній;
Список викликаний з форми коригування платіжного документа.
Вибрати
(Enter)
Перенесення найменування контрагента та реквізитів його рахунку в
фінансовий документ.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Список відкритий для перегляду і коригування з головного меню
("Контрагенти" — "По рахунках");
Список рахунків контрагента порожній;
У довіднику банків заборонений МФО обраного рахунку;
У полі примітки перший символ - <#>.
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Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в номері рахунку, МФО, коментарі,
найменуванні або ідентифікаційному коді контрагентів.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Встановити фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Операція завдання умов відбору записів в список.

Показати платіжні доручення

(Ctrl+Minus,
Ctrl+GrayMinus)
Робота зі списком платіжних доручень з поточним рахунком в дебеті і
обраним рахунком контрагента в кредиті.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 120);
Список рахунків контрагента порожній;
Обрано режим роботи "Всі рахунки";
Варіант виклику списку з форми коригування фінансового документа.

Показати платіжні вимоги
(Ctrl+Plus, Ctrl+GrayPlus)
Робота зі списком платіжних вимог з поточним рахунком в кредиті і
обраним рахунком контрагента в дебеті.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 130);
Список рахунків контрагента порожній;
Обрано режим роботи "Всі рахунки";
Варіант виклику списку з форми коригування фінансового документа.
4.2.2.1

Коригування рахунка контрагента

Вікно призначене для додавання, зміни або видалення запису рахунку контрагента.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
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Контрагент
(Alt+1)
Найменування контрагента. Найменування контрагента вибирається зі
списку контрагентів після натискання кнопки
- (Alt+1).
Кнопка недоступна в разі виклику форми зі списку контрагентів по
найменуванню. В цьому випадку найменування контрагента при додаванні
вибирається автоматично з активної позиції списку контрагентів.
UA
Контрольна сума рахунка в форматі IBAN. Прі не нульовому значенні
обчислюється рахунок в форматі IBAN і перевіряється контрольна сума, а
при нульовому значенні IBAN очищається. При довжині рахунка більше 14
символів значення контрольної суми IBAN має бути обов'язково задано.
МФО
(Alt+2)
МФО банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок контрагента.
Заповнення цього реквізиту можливо двома способами:
Ввод з клавіатури;
Вибір з довідника банків (кнопка

- [Alt+2]).

Рахунок
Розрахунковий рахунок контрагента.
При додаванні і зміні запису перевіряється контрольний розряд
розрахункового рахунку.
IBAN
Номер рахунку в форматі IBAN.
Примітка
Примітка до рахунку. У разі, якщо в першій позиції примітки введений
символ '#', то даний рахунок буде заборонений для вибору при формуванні
фінансових документів.
4.2.2.2

Список контрагентів

У вікні відображається список контрагентів. Залежно від обраної закладки, список
контрагентів впорядкований по найменуванню, ідентифікаційному коду,
податковому номеру або унікальному номеру контрагента. У списку передбачена
можливість швидкого пошуку контрагента по перших символах його найменування,
ідентифікаційного коду, податкового номера або унікального номера.
При виклику вікна зі списку категорій доступний фільтр, що дозволяє вивести список
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контрагентів за обраним критерієм, а також в списку контрагентів знаком " "
відображається належність контрагента до обраної категорії (групи), знак "?" контрагент не належить ні до однієї категорії групи, а пробіл - контрагент належить
до цієї групи, але включений в іншу категорію.
При інших варіантах виклику контрагенти позначаються знаком " ", якщо в першому
символі примітки стоїть "#", знаком "!", якщо перший символ примітки "!", знаком "?",
якщо перший символ примітки "?".
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового контрагента.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового контрагента на основі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933) або
якщо контактів немає.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування реквізитів вибраного контрагента.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933) або
якщо контактів немає.
Видалити
(Delete)
Видалення обраного контрагента зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933), якщо
контактів немає або при виклику списку для вибору.
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку контрагентів з вибором назви і перенесення найменування
контрагента в форму коригування, з якої був викликаний список.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні, ідентифікаційному коді,
податковому номері, номері свідоцтва, адресі контрагентів.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
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Встановити фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Операція завдання умов відбору записів в список.
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Звіт формується на підставі настроювань звітів
по таблицях. Формувати звіт можна як по всьому списку, так і тільки по
відмітками.
Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням.
Позначити всіх
Позначити всіх контрагентів в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх контрагентів в списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх контрагентів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попереднього позначеного контрагента.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступного позначеного контрагента.
Показати підсумки
(Ctrl+B)
Виклик списку для вибору формули отримання підсумків. Після вибору
формули відкривається колонка з підсумками. При виході з вікна зі списком
формул без вибору колонка з підсумками ховається.
Кнопка недоступна в разі виклику списку зі списку категорій або при
незареєстрованій програмі бухгалтерського обліку.
Включити в категорію
(Ctrl+Shift+Insert)
Включення позначених контрагентів в список простої категорії. Якщо немає
жодного позначеного запису, то включається обраний в списку контрагент.
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Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933), виклик
списку для вибору або показ списку по групі або складової категорії.
Виключити з категорії
(Ctrl+Shift+Delete)
Виключення позначених контрагентів зі списку простої категорії. Якщо
немає жодного позначеного запису, то виключається обраний в списку
контрагент.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 933), виклик
списку для вибору або показ списку по групі або складової категорії.
4.2.2.2.1 Формули обчислення підсумків

У вікні відображається список формул обчислення підсумків по контрагенту. Список
впорядковано по найменуванню формули. У списку передбачена можливість
швидкого пошуку по найменуванню.
Перед вибором слід встановити інтервал дат обчислення і включити перемикач
"Показувати тільки ненульові суми", якщо необхідно в списку, з якого викликано
вікно, показувати тільки ненульові суми. При виході зі списку без вибору все
обчислення за формулою в списку, з якого був виклик, скасовуються.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нової формули.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 973).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нової формули на основі обраної.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 973).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування обраної формули.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 973).
Видалити
(Delete)
Видалення обраної формули.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 973).
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з вибором формули в список, з якого був виклик.
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Встановити інтервал дат
(Ctrl+I)
Встановлення інтервалу дат (початкової і кінцевої дат).
4.2.2.2.1.1 Коригув ання формул обчислення підсумків

Вікно призначене для додавання, зміни або видалення формули обчислення
підсумків. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування формули.
Заголовок колонки
Заголовок колонки з підсумками в списку, в якому будуть показані підсумки.
Якщо не вказувати, то найменування буде "Підсумки".
Формула обчислення
Вираз обчислення суми. У виразі допускається використання будь-яких
функцій Clarion, процедур обчислення сальдо, процедур обчислення обртів,
функцій MIN, MAX, а також наступних змінних:
Для довідника контрагентів
UPN:avto
Номер контрагента
UPN:name
Найменування
UPN:OKPO
Ідентифікаційний код
UPN:N_NAL
Податковий номер
UPN:N_SVID
Номер свідоцтва про реєстрацію
UPN:koment
Коментар
UPN:Type
Код типу контрагента
UPN:ZIP
Поштовий індекс
UPN:adres
Адреса
UPN:link
Зовнішній номер
TDU:Avto
Код типу контрагента
TDU:Type
Найменування типу контрагента
Для довідника співробітників
KDL:NLK
Номер особової картки
KDL:SUR
Прізвище І.П.
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KDL:DOL
KDL:IDN
KDL:TAB
4.2.3

Посада
Ідентифікаційний номер
Табельний номер

Категорії контрагентів
У вікні відображаються об'єкти 3 видів:
Прості категорії, що містять список контрагентів, які відносяться до даної
простої категорії.
Складові категорії, що містять список простих або інших складових
категорій. Контрагент, який відноситься до категорії, включеної в
складову, відноситься до даної складовою категорії.
Групи категорій, що містять список простих або складових категорій.
Прості категорії групи можуть містити одного контрагента не більше
одного разу.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нової категорії або групи.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 930).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування обраної категорії або групи.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 930) або
якщо список порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення вибраної категорії зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 930) або
якщо список порожній.
Вибрати
(Enter)
Перенесення номера або найменування категорії в додатковий параметр.
Список
(Enter)
Виклик списку контрагентів.
Кнопка доступна тільки в разі виклику з головного меню.
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Коригування категорій

Вікно призначене для додавання, зміни або видалення категорій контрагентів.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Додається
Поле доступне тільки в режимі додавання запису. Додати можна групу,
складову категорію, просту категорію. Додавання проводиться або нової
групи, або нової "гілки" до обраної в списку категорії або групи. До простої
категорії нову "гілку" додати неможливо.
Номер категорії
Номер категорії, визначений користувачем. Номер категорії повинен бути
унікальним.
Найменування категорії
Найменування категорії контрагента.
Додаткові поля
Чотири додаткових поля. Поля доступні тільки при коригуванні простої
категорії.
4.2.4

Типи контрагентів
У списку представлені типи контрагентів, впорядковані за алфавітом.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового типу в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 930).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового типу за зразком зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 930) або
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список порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування типу в списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 930) або
список порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення типу зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 930) або
список порожній.
Кнопка недоступна в разі виклику довідника для вибору.
Вибрати
(Enter)
Вибір типу зі списку і перенесення його в форму коригування контрагента.
Імпортувати з текстового файлу
(Ctrl+I)
Створення або оновлення типу контрагента з обраного текстового файлу.
Зберегти в текстовий файл
(Ctrl+E)
Створення текстового файлу типу контрагента по обраному в списку.
4.2.4.1

Коригування типу контрагента

Вікно призначене для додавання, зміни і видалення типів контрагентів. Поточний
режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Тип контрагента
Найменування типу контрагента.
Закладка 'Загальні'
На закладці розташований список додаткових полів даного типу, які необхідно буде
ввести в формі коригування контрагента. Кількість полів 40. У списку відображується
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номер поля, найменування поля, ознака обов'язкового введення, ознака введення
прописними буквами, формат вводу поля. Ctrl+ (Ctrl+ ) дозволяє перемістити
поточний запис списку на одну позицію вгору (вниз).
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування найменування, типу поля і найменування довідника, формату
представлення поля.
Видалити
Видалення (очищення) параметрів поля.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення додаткового поля вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення додаткового поля вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
Закладка 'Контролі'
На закладці розташований список для настроювання контролю взаємозалежностей
додаткових полів. У списку відображаються номер поля, формула перевірки і текст
повідомлення при невиконанні умови. Піктограма
здійснюватися при коригуванні, а

означає, що контроль буде

контроль при виборі.
Кнопки

Додати
Додавання нової перевірки в список.

(Insert)

Змінити
Коригування параметрів перевірки.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення перевірки зі списку.

(Delete)
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Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення записи вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення записи вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.

4.3

Обробка
Розділ головного меню 'Обробка' містить наступні пункти:
Зв'язок з банком
(F2)
Формування інформаційного запиту про стан рахунку(ів). Запуск
комунікаційної програми для передачі запиту і передачі/прийому файлів
фінансових документів в банк по лініях зв'язку.
Код доступу 320
Імпорт документів банку
(Ctrl+F2)
Дешифрування файлів отриманих з банку. Обробка і перенесення виписок і
квитанцій, прийнятих з банку, в базу даних.
Код доступу 310
Відправлені пакети
Перегляд протоколу відправлених пакетів фінансових документів, поштових
повідомлень і запитів виписок в банк і документів по пакету.
Код доступу 123 або 133
Перегляд Ftp-протоколу
Перегляд і друк Ftp-протоколу.
Пункт доступний в разі, коли в файлі настроювань Style4.ini встановлений
вказівник FTP=ON.

4.3.1

Зв'язок з банком
В даному вікні представлені два списки. У лівому списку відображаються рахунки
клієнта, а в правому файли, що знаходяться в папці CLIENT\OUT і призначені для
відправки в банк. Список рахунків клієнта призначений для формування запитів на
поточні виписки із позначених рахунків. Список рахунків доступний для позначки,
якщо включена ознака "Формувати запит по банківських рахунках".
Можна запросити виписки за вказаний інтервал дат. Поля вводу дат доступні, якщо
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включена ознака "Формувати запит по банківських рахунках" і якщо в INI-файлі
програми дозволений запит виписок за попередню дату (вказівник
DATE_QWEST=ON). Даний вказівник повинен бути встановлений після узгодження
з БАНКОМ.
Обраний рахунок позначається в списку символом ' '. Відмітка рахунків, по яких
потрібне отримання поточних виписок, проводиться одинарним клацанням по лівій
кнопці миші в першій колонці списку. Позначити рахунки, за якими повинен
формуватися запит, можна також в режимі Настроювання — Розрахунковий рахунок
— Запит стану (група рахунків 1). Можна додати нові позначки, вибравши групу
рахунків за допомогою кнопки

. Очищення всіх відміток проводиться кнопкою

. Запит на поточні виписки по позначеним рахункам формується тільки за
наявності влюченої ознаки "Формувати запит по банківських рахунках".
При натисканні кнопки [

Відмінити] зв'язок з банком не виконується.

При натисканні кнопки [ Виконати] виконуються наступні дії:
Формування файлу запитів документів по рахунках (якщо задано).
Формування виконується в папці CLIENT\TMP.
Шифрування файлу запитів і перенесення його в папку CLIENT\OUT (якщо
файл сформований).
У випадку, коли в файлі настроювань Style4.ini встановлений вказівник
MAIL_TEMPLATE=<номер шаблону>, то обробляється шаблон із вказаним
номером і формуються поштові повідомлення для відправки в банк. Правила
заповнення шаблону наступні:
Рядок, перший значущий символ якого знак оклику, не обробляється.
Рядок, що підлягає обробці має наступний вигляд:
ПАПКА\МАСКА=ТЕМА. Де ПАПКА - шлях до папки, в якій розташовані
файли, які будуть оброблені. Оброблятися будуть файли, що відповідають
зазначеній МАСЦІ. В тему поштового повідомлення буде перенесений
параметр ТЕМА. Строк для обробки може бути як завгодно багато. Якщо
в рядку немає знака "=", то такий рядок не обробляється.
Після формування поштового повідомлення файл, по якому сформовано
повідомлення, буде видалено з папки.
У випадку, коли в файлі настроювань Style4.ini встановлений вказівник
FTP=ON, зв'язок з банком буде здійснюватися за допомогою вбудованого
режиму зв'язку з ESFS - сервером банку. Настроювання програми (Кнопка [
] Настроїти зв'язок з банком), пов'язані з використанням режиму зв'язку з
банком по ESFS - протоколу, повинні бути узгоджені з банком. Від банку
необхідно отримати IP-адресу ESFS-сервера, ім'я користувача, під яким буде
здійснюватися зв'язок з сервером і пароль користувача. Також необхідно
вказати список телефонів, за якими буде здійснюватися зв'язок з банком і
шлях до папки, яка містить папки вхідної та вихідної кореспонденції даного
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клієнта банку. Для поточного сеансу можливо переключення виду з'єднання
(телефонне - локальна мережа). Всі описані параметри зберігаються в файлі
настроювань Style4.ini (секція [FTP]) и настроюваються з програми.
У випадку, якщо в Style4.ini встановлений вказівник FTP=Update, зв'язок з
банком буде здійснюватися через зовнішню програму, а пункт меню
"Настроювання FTP" буде доступний для настроювань оновлень версій.
Очищення рахунків групи 1, якщо в INI-файлі параметр CLEAR_QUERY
дорівнює ON і формувався запит по рахунках групи 1.
При використанні вбудованого режиму зв'язку з банком по ESFS-протоколу і
в разі коректного завершення зв'язку з банком режим імпорту документів
банку запускається автоматично. У разі зв'язку з банком іншим способом
перед виходом в Головне меню може бути запущена процедура імпорту
документів банку якщо в файлі настроювань Style4.ini - параметр STREAM
дорівнює 1 або 2.
4.3.1.1

Зв'язок з банком по ESFS - протоколу

Можливість зв'язку з банком по протоколу ESFS відкривається в разі зазначення в
файлі настроювань Style4.ini параметра FTP=ON. Для зв'язку з банком через
телефонне підключення на комп'ютері повинна бути встановлена служба
"Віддаленого доступу" і в "Віддаленому доступі" має бути хоча б одне з'єднання. Далі
мається на увазі, що в файлі настроювань встановлений параметр FTP = ON.
На даний момент доступно 2 способи зв'язку з банком: за допомогою модему по
телефонній лінії і по локальній мережі.
Якщо служба віддаленого доступу не встановлена чи не було додано жодне
з'єднання, то при спробі зв'язку з банком в режимі модему з'явиться попередження: "
У системі не встановлено жодне телефонне або модемне підключення.
Модемний зв'язок з банком неможливий!".
При зв'язку з банком по телефонній лінії або по локальній мережі з'являється вікно, в
якому відображаються виконувані дії. Одночасно з відображенням дій на екрані,
ведеться запис цих дій і в текстовий файл з ім'ям (FtpLog\FtpYYYYMM.log). Протокол
ведеться в режимі доповнення. YYYY - рік, MM - місяць.
При попаданні в вікно, автоматично запускається режим автодозвону по списку
телефонів, зазначених у файлі настроювань в секції [FTP] або в настроюванні
вибраного з'єднання. Після прийняття/відправлення всіх файлів - режим
автоматично завершується. Якщо після виходу з режиму є хоча б один повністю
прийнятий файл, автоматично запускається режим імпорту документів.
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Настроювання зв'язку з банком по ESFS - протоколу

Дане вікно призначене для настроювання віддаленого з'єднання і параметрів
з'єднання до ESFS сервера.
Увага! Настроювання ESFS-з'єднання проводиться працівниками банку або за
погодженням з банком.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab].
Зберегти - (Alt+В, Enter) - Підтвердження виконаних змін.
Скасувати - (Alt+О, Esc) - ВВихід без збереження змін. Якщо були виконані будьякі зміни, буде виданий запит на підтвердження.
Для заповнення доступні наступні поля:
Загальні
Тут вказуються параметри підключення, загальні для всіх серверів і всіх режимів
роботи.
Використовувати з'єднання - Вибір типу з'єднання зі списку можливих з'єднань.
Можливо два типи з'єднання:
- Локальна мережа - є постійне з'єднання з віддаленим сервером через
локальну мережу.
- Телефонне з'єднання - з'єднання буде здійснюватися по телефонній лінії
через постачальника послуг з доступу в глобальну мережу Інтернет, або
підключення буде здійснюватися безпосередньо до сервера банку.
Параметри користувача:
- Ім'я (login) - Ім'я користувача (login) для аутентифікації на сервері ESFS.
- Пароль - Пароль користувача для аутентифікації на сервері ESFS.
Параметри проксі:
- Адреса - Адреса проксі сервера через який буде здійснюватися зв'язок з
сервером банку (ім'я або IP-адреса). Якщо залишити це поле порожнім, то
проксі-сервер використовуватися не буде.
- Порт - Порт проксі сервера.
- Ім'я (Логін) - Ім'я користувача для аутентифікації на проксі сервері.
- Пароль - Пароль користувача для аутентифікації на проксі сервері.
Шлях до каталогів IN і OUT:
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-

Встановлюється програмою - Шлях до каталогу з файлами клієнта
встановлюється програмою, а не читається з INI.
Задати шлях - Шлях до каталогу з встановленим Клієнт-Банком (можна
вибрати зі списку натиснувши кнопку

).

Сервера
На закладці відображаються список серверів банку. З'єднання буде здійснюватися з
сервером, який включений до списку першим. Якщо сервер не доступний, то
програма почне перебір серверів в вказаному в списку порядку.
Доступні наступні кнопки:
Додавання нового сервера.
Коригування параметрів сервера.
Видалення сервера зі списку.
Перемістити вгору (зміна порядку перебору серверів)
Перемістити вниз (зміна порядку перебору серверів)
Параметри сервера задаються в окремому вікні.
Дозвон
Використовувати підключення - Вибір попередньо налаштованого віддаленого
підключення зі списку.
Параметри телефонного підключення:
- Префікс виходу на лінію - Керуючі символи для модему, що передують
набору номера телефону (наприклад, при наборі через внутрішню АТС).
- Список телефонів - Список телефонів, для додзвону. При помилках дозвону
програма буде перебирати телефони по черзі. Якщо список порожній, дозвон
буде проводитися по телефону, заданому в настроюваннях віддаленого
підключення. Доступні символи в номерах: цифри 0-9, <p>,<t>, <w>, <,>, <->.
- Спроб з'єднання - Максимальна кількість спроб при невдалому з'єднанні.
- Використовувати загальний логін - Використовувати для аутентифікації на
сервері віддаленого доступу ім'я користувача і пароль, вказані на сторінці '
Загальні' (можливість мати один і той же логін на сервер віддаленого доступу
і файловий сервер а також настроїти його в одному місці).
- Ім'я користувача (login) - Ім'я користувача (login) для аутентифікації на
сервері віддаленого доступу.
- Пароль користувача - Пароль користувача для аутентифікації на сервері
віддаленого доступу.
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Використовувати встановлене підключення - Якщо було встановлено
підключення до інтернету за допомогою іншої програми, використовувати його.
Опрос
Періодичний вихід на зв'язок - Періодично виходити на зв'язок в автоматичному
режимі.
Періоди (хвилини):
- Опрос каталогу відправки - періодичність опитування каталогу відправки.
Якщо виявлені файли - автоматичний вихід на зв'язок з банком.
- Вихід на зв'язок - періодичність автоматичного виходу на зв'язок з банком.
Оновлення
Шлях до файлу оновлень - Шлях до Http або Ftp сервера (або будь-який локальний
або мережевий шлях), на якому знаходяться файли оновлень версії програми
Використовувати настроювання інтернету з панелі управління використовувати настроювання проксі та інші з панелі управління
Пасивний режим для FTP - Використовувати пасивний режим FTP
4.3.1.3

Коригування параметрів ESFS - сервера

Дане вікно призначене для настроювання параметрів з'єднання з кожним ESFS
сервером. ESFS - це протокол файлового обміну між користувачем і сервером банку.
Для роботи по ESFS в банку повинен бути запущений сервер ESFS (файловий
сервер ПФ "Енігма-Софт").
Використовувати при:
- зв'язку по локальній мережі - використовувати даний сервер при з'єднанні
по локальній мережі
- додзвоні - використовувати даний сервер при з'єднанні по телефонній лінії
через постачальника послуг з доступу в глобальну мережу Інтернет, або
безпосередньо до сервера банку.
Сервер:
- Адреса - Адреса сервера (ім'я або IP-адреса).
- Порт - Порт сервера. За замовчуванням 7000.
- Час очікування перед прийомом файлів (секунд) - Можливість чекати не
розриваючи зв'язок задану кількість секунд після передачі файлів на сервер,
потім прийняти створені файли.
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Користувач:
- Використовувати загальний логін - Використовувати для аутентифікації на
сервері ESFS ім'я користувача і пароль, вказані на сторінці 'Загальні
' (можливість мати один логін на кілька серверів і налаштовувати його в
одному місці).
- Ім'я (Логін) - Ім'я користувача (login) для аутентифікації на сервері.
- Пароль - Пароль користувача для аутентифікації на сервері
Проксі:
- Використовувати загальний проксі - Використовувати настроювання
проксі-сервера, зазначені на сторінці 'Загальні' (можливість налаштовувати
проксі в одному місці для всіх серверів).
- Адреса - Адреса проксі сервера через який буде здійснюватися зв'язок з
сервером банку (ім'я або IP-адреса). Якщо залишити це поле порожнім, то
проксі-сервер використовуватися не буде.
- Порт - Порт проксі сервера.
- Ім'я (Логін) - Ім'я користувача для аутентифікації на проксі сервері.
- Пароль - Пароль користувача для аутентифікації на проксі сервері.
Зберегти - (Enter) - Підтвердження виконаних змін.
Скасувати - (Esc) - Вихід без збереження змін. Якщо були виконані будь-які зміни,
буде виданий запит на підтвердження.
4.3.1.4

Вирішення проблем при зв'язку з банком

З чим доводилося стикатися, і як проблема була вирішена.
Проблема
Причина

Рішення

Проблема

Причина
Рішення

Помилка прийому/передачі файлів.
У каталогах клієнтів (на Linux сервері) підкаталоги IN були створені
скриптом, запущеним від рута і мали власником рута і маску 0755, в
результаті програма не могла писати в ці каталоги. Програма
запускалася без отладочного режиму, що не давало точно локалізувати
причину.
Або дозвольте програмі створити каталоги самої, або самостійно
зробіть chown/chmod.
Між з'єднанням з сервером і початком обміну файлами проходить
близько 30 секунд. Або підключення до сервера з КБ не спрацьовує,
хоча інші програми (IE, Far FTP client) підключаються без проблем.
Програма не може достукатися до IP, на якому запущений ESFS
сервер.
В файл hosts вписати ip адреса машини, на якій працює ESFS сервер. У
Windows NT/2000/XP цей файл знаходиться в каталозі %SystemRoot%
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\system32\drivers\etc, в Windows9x - в каталозі Windows.
4.3.2

Імпорт документів банку
При запуску режиму на екран виводиться список файлів з папк CLIENT\IN\. При
натисканні кнопки [Далі >>], система може вимагати для дешифрування файлів
пароль ключа шифрування. Виконується дешифрування вхідних зашифрованих
файлів і перенесення їх в папку CLIENT\ARC_IN\. Якщо файл не зашифрований, то
він переміщається в папку CLIENT\ARC_IN\. По файлам, які з яких-небудь причин не
можуть бути розшифровані, видається повідомлення про причини відмови
дешифрування, а самі файли залишаються в папці CLIENT\IN\ в разі внутрішньої
помилки, а в разі порушення захисту переносяться в папку CLIENT\Trash\Bad\.
Потім на екран виводиться список успішно дешифрованих файлів, розташованих в
папці CLIENT\ARC_IN\. При натисканні кнопки [Далі >>], програма переходить до
обробки і прийому інформації з вхідних файлів в базу даних.
Увага! Вивід на екран списків файлів з папок CLIENT\IN\ і CLIENT\ARC_IN\ може
бути відключений за допомогою параметра STREAM INI-файлу або якщо зв'язок з
банком здійснюється за допомогою вбудованого ESFS - протоколу.
ОБРОБКА ФАЙЛІВ ІЗ ПАПКИ "CLIENT\ARC_IN\"
Обробці підлягають файли наступних типів:
Файли DOCPOST
^X??????.???
Остаточна виписка
^L??????.???
Поточна виписка
^Q??????.???
Періодична виписка
^R??????.???
Квитанція на фінансовий документ
!F??????.???
Спецквітанція на файл фінансових документів
!D??????.???
Спецквітанція на файл запитів документів по рахунках
^E??????.???
Оновлення довідника кодів помилок
^F??????.???
Фінансові повідомлення (тільки в разі наявності в INI-файлі
вказівника EXTERNAL_PAY=ON)
Оновлення банків-учасників СЕП
$U??????.???
Список банків - учасників ЕП (НБУ)
%U??????.???
Список банків - учасників ЕП (Unity-Bars)
S_UCH.DBF
Список банків - учасників ЕП
Файли курсів валют
VAL$????.
Курси валют (НБУ)
VALK????.
Курси валют (НБУ)
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#99?????.???
%$??????.???

Курси валют (НБУ)
Курси валют НБУ і курси обміну валют (Unity-Bars)

Документи поштової служби
*.*

Виписки довільної структури
Папка і ім'я файлу імпорту визначається в настроюваннях
імпорту з текстових файлів, а самі шаблони імпорту
визначаються вказівниками IMP_VYP_FILE в INI-файлі.

В ході імпорту файлу можуть виникнути помилки двох видів. Це помилки в структурі
файлу або внутрішні помилки роботи з базою даних або файлами. У разі виникнення
таких помилок обробка файлу припиняється, а файл залишається в папці ARC_IN. У
разі прийому файлу фінансових повідомлень при помилці в структурі файлу
формується спецквітанція.
Якщо обробка пройшла успішно, то файл з вхідної папки переміщуються в папку
TRASH. Для всіх файлів DOCPOST контролюється електронний підпис банку під
файлом і контрольна сигнатура файлу. Ці помилки є помилками в структурі файлу.
Файли, які не пройшли вхідний контроль, переміщаються в папку TRASH\Bad.
Обробка виписок
В системі можливий імпорт виписок двох видів: виписок довільної структури і
виписок формату DOCPOST-9/DOCPOST-10.
Виписки формату DOCPOST в свою чергу поділяються на поточні, періодичні,
остаточні. Поточні виписки це відгук банку на запит стану рахунків (файл ^D).
Періодичні виписки ініціюються банком протягом операційного дня. Остаточні
виписки ініціюються банком після закінчення операційного дня. Виписки формату
DOCPOST підписуються ключем банку. Підпис контролюється в програмі. При
помилці контролю видається повідомлення наступного виду: "Перевірка файлу ..
\ARC_IN\FFFFFFFF: <Повідомлення про помилку>". При прийомі виписки по
рахунку в базі даних ставиться час прийому. Для остаточних виписок час прийому
завжди 23:59. Якщо при прийомі поточної або періодичної виписки виявлено, що
час прийому попередньої виписки по рахунку більше часу з файлу DOCPOST, то
блок виписки по рахунку пропускається. Якщо дата виписки більше поточної дати,
то виписка не приймається. Остаточну виписку можна прийняти повторно. Якщо
поточний час менше 18:00, то остаточна виписка за поточну дату пропускається до
настання зазначеного часу.
Для ініціалізації прийому виписки довільної структури в списку платіжних доручень
або вимог в пункті меню імпорт з TXT-файлу створити і налаштувати шаблон
імпорту, а потім в INI-файлі визначити один з дев'яти вказівників
IMP_VYP_FILEI="номер шаблону". При імпорті документів банку програма при
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виявленні таких вказівників і наявності файлів зазначених типів в папці, описаної в
першому рядку настроювань шаблону, перетворює текстовий файл в формат
виписки формату DOCPOST-10. Виписку довільної структури можна прийняти
повторно.
Далі дії системи з імпорту виписок не відрізняються, і порядок обробки описаний
нижче.
За кількістю блоків у файлі зчитується заголовок блоку. Аналізується тип
повідомлення (Поле 1.1). Тип має дорівнювати 5, 7 або 9. В іншому випадку, обробка
файлу завершується.
В процесі обробки блоку виписки по рахунку здійснюється пошук рахунка з заголовка
блоку в таблиці власних рахунків. Якщо рахунок не знайдений, то видається запит:
Додати Ваш рахунок: ********** МФО: ****** Валюта ***? При негативній
відповіді подальша обробка припиняється. При позитивній відповіді рахунок
додається в систему.
Далі стан рахунку (поле 2.5 заголовка блоку виписки) переноситься в таблицю
рахунків. За даним полем в подальшому приймаються рішення по введенню і
відправці фінансових документів (аналізується ціла частина від ділення поля на 100):
0 - відсутність заборон банку
1 - заборонений овердрафт
2 - заборонена відправка документів
3 - арешт на частину суми
З поля 2.6 переноситься ліміт овердрафту або розмір заарештованої суми. З поля 6.1
переноситься тип (ознака) рахунка.
З рахунку виписки видаляється застаріла інформація.
Далі за кількістю рядків блоку:
Аналізується тип повідомлення (1.1). Тип має дорівнювати 6, 8 або 10, а для
не проведених - 106, 108 або 110. В іншому випадку обробка блоку
завершується з помилкою.
Аналізується поле Код валюти в заголовку блоку. Якщо поле порожнє
(національна валюта) то вибирається сума з (6.3). Якщо платіж валютний, то
вибирається сума з поля (6.4).
Вибираються розрахунковий рахунок контрагента, найменування
контрагента, ідентифікаційний код, МФО банку контрагента, найменування
банку контрагента.
Якщо в списку відсутній банк контрагента, він додається автоматично.
Якщо в списку відсутній контрагент, він додається автоматично. Якщо в
списку відсутній рахунок контрагента, він додається автоматично.
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Якщо стадія обробки документа (Поле 8.1)=5 (Документ сторнований), то обробка
документа припиняється.
Якщо документ, проведений по рахунку (Поле 1.1) < 100, документ додається до
виписки і залишок по виписці змінюється на суму документа.
Якщо в рядку заповнені реквізити вихідного повідомлення DOCPOST (Поле 3.2) і
поле 1.2 дорівнює ідентифікатору DOCPOST клієнта, тобто документ був
відправлений по системі Клієнт-банк даним клієнтом, програма здійснює пошук
відповідного вихідного документа. Якщо документ не знайдений, а стадія обробки
документа (Поле 8.1)=10 то в протокол прийому файлів записується повідомлення із
зазначенням номера дати і суми документа і обробка документа завершується. При
перегляді рахунків виписки по рахунку такі документи будуть позначені символом '!'.
Якщо документ знайдений, то на підставі стадії обробки документа і коду відповіді
формується код квитанції за таким правилом:
Код відгуку (Поле 8.2)*1000 + Стадія обробки документа (Поле 8.1)*10.
Якщо стадія обробки документа (Поле 8.1)=10, то поле 8.2 ігнорується. Якщо
код квитанції дорівнює 0, то в протокол заноситься запис "Відкладений", в
іншому випадку, за кодом квитанції вибирається запис зі списку кодів
помилок. Якщо запис має ознаку "Норма", то відповідний фінансовий
документ позначається символом "К" і в протокол заноситься запис
"Проведено". Якщо запис має ознака "Брак", то відповідний фінансовий
документ позначається символом "Б" і в протокол заноситься запис "Брак".
Якщо код відгуку (Поле 8.1)=9999, то фінансовий документ позначається
символом "Б", а текст повідомлення береться з поля 9.3 (70 символів).
Якщо стадія обробки документа (Поле 8.1)=10 і документ проведено за рахунком
(Поле 1.1) < 100, документ у виписці зв'язується з початковим фінансовим
документом.
Обробка квитанцій
По кожному інформаційному рядку здійснюється пошук в таблиці платіжного
документа з номером рівним порядковому номеру повідомлення (Поле 3.2). Якщо
документ не знайдений, в протокол прийому файлів записується повідомлення із
зазначенням номера дати і суми документа.
При успішному пошуку, формується код квитанції за таким правилом:
Код відгуку (Поле 6.2)*1000 + Стадія обробки документа (Поле 6.1)*10 + Код
завершення вхідного контролю (Поле 5.1).
Якщо стадія обробки документа (Поле 6.1)=10, то поля 6.2 і 5.1 ігноруються.
Якщо код квитанції для даного фінансового документа вже сформовано
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випискою, то формування коду по квитанції і запис до протоколу блокується.
В іншому випадку, за кодом квитанції вибирається запис зі списку кодів
помилок. Якщо запис має ознака "Норма", то відповідний фінансовий
документ позначається символом "К" і в протокол записується запис
"Квитанція норма"
Якщо запис має ознака "Брак", то відповідний фінансовий документ
позначається символом "Б" і в протокол записується запис "Квитанція брак".
Якщо код відгуку (Поле 6.1)=9999, то фінансовий документ позначається
символом "Б", а текст повідомлення береться з поля 8.1. При цьому значення
полів 5.1 і 6.2 ігноруються.
Після закінчення обробки файл квитанції буде видалено з папки ..\ARC_IN\ і в
протоколі відправлених пакетів у відповідного документа проставляється ознака
"К" (Норма).
Обробка спецквітанцій
Спецквітанціі можуть бути отримані на файл запитів документів по рахунках або на
файл фінансових документів. В протокол імпорту документів заноситься інформація о
файлі, на який отримана спецквітанція, і причина посилки спецквітанціі (поле 10).
Якщо спецквітанція видана на файл фінансових документів, то всі фінансові
документи, відправлені в даному файлі, що мають статус "О" (відправлені) будуть
переведені в стан "Підписано". В протокол при цьому заноситься запис
"Спецквітанція", а в протоколі відправлених платежів проставляється ознака
"Б" (Брак).
Обробка файлів фінансових повідомлень
Обмін файлами фінансових повідомлень призначений для фінансових документів, на
які потрібно підтвердження (підпис) вищестоящої організації (РФО - бюджетна
організація і ін.). Далі описані принципи взаємодії головної організації з підлеглою.
Підпорядкована організація формує файл ^F, зв'язується з поштовим
сервером банку або головної організації. Якщо зв'язок з головною
організацією, то файл передається на банк без змін і перевірок.
Банк розшифровує файл, знімає підпис під файлом, перепідписує і
зашифровує файл на адресу головної організації. Назва файлу повинна
залишитися без зміни. Якщо при дешифрування або перевірці підпису
виявилася помилка, то формується файл !F для підпорядкованої організації.
Головна організація забирає файл ^F, дешифрує його, знімає підпис. Якщо
при дешифрування або перевірці підпису виявилася помилка, то формується
файл !F на адресу банку. Банк перестворює файл на адресу підпорядкованої
організації.
Якщо дешифрування і перевірка підпису в головній організації завершилися

© ПФ "Енігма-Софт"

120

"Стиль" - Клієнт-Банк

успішно, то приймаються платежі з попередніми вхідним контролем і
формується квитанція ^R. Якщо при вхідному контролі виявлені помилки
(платіж на неіснуючий банк, заборонені рахунку дебету або кредиту і тощо),
то такі платежі в базу даних головної організації не потрапляють, а на них
формується квитанція з кодом помилки. На інші платежі в квитанції - норма
вхідного контролю, документ прийнятий до виконання. Файл ^R
підписується і шифрується на адресу банку. Банк перепідписує ^R на адресу
підпорядкованої організації.
Прийняті платежі обробляються в головній організації. Оператор може
забракувати документ. При цьому з довідника помилок вибирається код
помилки. Код помилки буде переданий в файлі ^F головної організації в
поле 4.1 рядки фінансового повідомлення (Порядковий номер посилки
повідомлення). В поле 2.2 в разі платежу від підпорядкованої організації
передається номер DOCPOST, а в поле 3.2 унікальний номер (автономер) в
базі даних підпорядкованої організації.
Банк приймає файл ^F від підпорядкованої організації. Якщо при
дешифрування або перевірці підпису виявилася помилка, то формується
файл !F на адресу головної організації. Перевірка підписів під фінансовими
повідомленнями проводиться по полю 2.2 повідомлення (номер
DOCPOST). Всі платежі (які не пройшли вхідний контроль банку і з кодом
помилки від головної організації в тому числі) повинні взятися в САБ банку
для подальшого інформування підпорядкованої і головної організацій по
файлах виписок про брак або норму обробки. Фінансові документи
підпорядкованої організації, що надійшли в банк через головну організацію
повинні відображатися в виписках підпорядкованої і головної організацій
однаково, за винятком поля 2.2 рядки виписки по рахунку (Ідентифікатор
клієнта).
Імпорт файлів оновлень кодів помилок
Прийом даних файлів забезпечує оновлення довідника кодів помилок, підтримку
даного довідника в актуальному стані.
Імпорт файлів оновлень списку банків-учасників СЕП
Структура файлу $U описана в документі НБУ "ОПИС ІНТЕРФЕЙСУ МІЖ
СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКУ (САБ) І СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОННИХ
ПЛАТЕЖІВ НБУ (СЕП)". Структура файлу %U описана в інтерфейсі обміну UnityBars.Структура S_UCH.DBF описана нижче. При прийомі файлу автоматично
проставляються / знімаються заборони, оновлюються найменування банків.
Структура файлу S_UCH.DBF - Довідник банків учасників
N

Ім'я

Тип

Призначення
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M_BA
E_BA
H_BA
N_BA
K_SC
N_MO
U_MO
M_BG
M_UR
F_BL
F_VA
F_SL
S_SS

N6
C4
C4
C 38
N 14
C1
C1
N6
N6
C1
C1
C1
C 10
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МФО банку
Ідентифікатор банку в СЕП
HOST банку в NBUMAIL
Назва банку
Коррахунок банку
Номер моделі банку (або " ")
Номер моделі банку та рівень в ній (або " ")
МФО головного банку за моделлю (або 0)
МФО юридичної особи
Ознака блокування
Ознака роботи з валютою
Ознака шлюзового банку (або " ")
Службове поле

Кодування - DOS або Windows
Імпорт файлів оновлень курсів валют
Прийом файлів %$ забезпечує оновлення курсів валют НБУ та курсів обміну валют.
Структура файлу #99 описана в нормативних документах НБУ.
Файл оновлень курсів валют VAL* являє собою файл фіксованої структури. Спочатку
йде заголовок файлу. Заголовок може містити будь-яку кількість рядків. У заголовку
файлу обов'язково повинна бути дата в форматі ДД/ММ/РР або ДД/ММ/РРРР, на яку
встановлюються курси валют. Якщо дата в файлі не виявлена, то файл залишається у
вхідній папці. Після виявлення дати програма очікує інформаційні рядки. Формат
інформаційного рядка наступний:
Позиція
4
11
15
52
57
4.3.2.1

Довжина
3
3
6
4
4

Призначення
Код валюти
Міжнародне скорочення валюти
Одиниця виміру курсу
Ціла частина курсу
Дробова частина курсу

Результати обробки документів банку

В даному вікні відображаються результати імпорту документів.
На закладці 'Загальна статистика' відображається загальна кількість оброблених
файлів з розшифровкою "Брак" і "Норма", кількість не розшифрованих файлів, кількість
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квитанцій на документи, що не відсилалися, кількість файлів не прийнятих з банку
(нульове значення може бути тільки після зв'язку з FTP-протоколу, якщо користувач
перервав зв'язок з банком).
На закладці 'Деталізація' відображається більш детальна статистика з розшифровкою
за типами файлів і за окремими типами файлів статистика по документам. Якщо
дозволений прийом фінансових повідомлень (^F), то на закладці 'Файли платежів'
показується статистика по цім файлам і результати імпорту (створення квитанцій або
спецквітанцій).
На закладці 'Оновлення' відображається інформація про поточну версію програми і
більш нову версію. Закладка не відображається, якщо зв'язок з банком через зовнішню
програму, або не настроєний параметр FTP - шлях до файлу оновлень, або нова
версія на сервері оновлень не більше встановленої версії.
Кнопки
Друк

4.3.3

(F9)
Друк детального протоколу імпорту документів банку з розшифровкою по
файлах і виведенням деталізації помилки в разі браку, також загальної
статистики імпорту.

Протокол відправлених пакетів
У списку відображаються відправлені пакети фінансових документів, поштових
повідомлень і запитів виписок в банк. Список впорядковано за датою та номером
сеансу. У списку передбачена можливість швидкого пошуку за датою.
У першій колонці списку для файлів фінансових документів відображується стан
пакета:
Символ

Назва

Опис

Відправлений Пакет сформований, упакований в файл для передачі в
банк.
Відправлений Пакет переданий в банк по ESFS-протоколу.
Норма
На пакет з банку прийшла квитанція (^R, ^N).
Відмова
На пакет з банку прийшла спецквітанція (!F, !D или !M).
Пакет відбракований цілком.
Кнопки
Видалити

(Delete)
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Видалення підготовленого для відправки в банк пакета фінансових
документів. Файл ^F видаляється, документи пакету переводяться в стан
(Підписано).
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 123);
Список порожній;
Поточний запис не є пакетом фінансових документів (не ^F);
Пакет вже відправлений в банк.
Показати документи
(Enter)
Список фінансових документів поточного пакета.
4.3.3.1

Документи по пакету

У списку відображаються фінансові документи обраного пакета відправки.
У першій колонці списку документів відображується стан фінансового документа по
пакету:
Символ

4.4

Назва

Опис

Відправлений
Відправлений
Норма
Відмова

Документ упакований в файл для передачі в банк.
Документ переданий в банк по ESFS-протоколу.
На документ з банку прийшла квитанція "Норма".
На документ з банку прийшла квитанція "Брак".

Настроювання
Розділ головного меню 'Настроювання' містить наступні пункти:
Розрахунковий рахунок
(Ctrl+R)
Ведення списку Ваших розрахункових рахунків, вибір одного з них в якості
поточного (тобто щодо якого будуть проводитися платежі).
Код доступу 411
Довідник валют
Довідник валют, курсів НБУ, курсів покупки/продажу.
Код доступу 951
Довідник банків
Ведення списку банків, упорядкованих по МФО.
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Код доступу 431
Види оплати
Ведення списку видів оплати в бюджет.
Код доступу 443
Призначення платежів
Ведення списку призначень платежу.
Код доступу 451
Довідник кодів помилок
Ведення списку відповідності кодів помилок при обробці фінансових
документів в САБ і їх змістового наповнення.
Код доступу 481
Додаткові довідники
Ведення додаткових довідників.
Код доступу 905
Групи рахунків
Ведення груп рахунків.
Код доступу 471
Типи документів
Ведення розширених типів документів.
Код доступу 421
Типові операції
Ведення списку типових операцій для створення фінансових документів.
Код доступу 491
Інші платіжні системи
Ведення списку контрагентів для розрахунків за системою SWIFT.
Ведення списку банків інших платіжних систем.
Ведення списку країн (міжнародне позначення і найменування).
Код доступу 495
Система захисту x.509
Виклик процедури генерації цифрових підписів системи захисту інформації
x.509, друк запитів на сертифікацію та відкликання сертифікатів, управління
ключами.
Код доступу 460 і заданий параметр IDENT
Якщо SERIAL=FREE, то пункт також недоступний. Якщо ідентифікатор DOCPOST
(IDENT) не відповідає серійному номеру (SERIAL), то видається повідомлення і
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процедура не викликається. Якщо серійний номер поки не відомий, а потрібен
запуск процедури, то серійним номером необхідно присвоїти значення
SERIAL=OMITTED.
Вивантаження ключів
Примусове вивантаження з пам'яті всіх завантажених ключів.
Користувачі
Ведення списку користувачів (доступно тільки адміністратору). Кожен
користувач характеризується ім'ям і паролем. Для кожного індивідуально
можна визначити права доступу до конкретних режимів роботи програми.
Доступ тільки для адміністратора (код користувача 1).
Доступ користувачів
Дозвіл/заборона доступу користувачів до виконання операцій.
Доступ тільки для адміністратора (код користувача 1).
Візування документів
Настроювання правил додаткового візування документів.
Доступ тільки для адміністратора (код користувача 1).
Зміна пароля
Зміна користувачем свого пароля для входу в систему.
4.4.1

Розрахунковий рахунок
У списку представлені розрахункові (поточні) рахунки. Залежно від обраної закладки,
список впорядкований по зростанню номера рахунку, найменування або
ідентифікаційного коду власника рахунка. У списку передбачена можливість
швидкого пошуку по перших символах номера рахунку, найменування або
ідентифікаційного коду. Над списком виводиться найменування банку, в якому
зареєстрований поточний рахунок, і номер рахунку в форматі IBAN . У списку можна
відобразити всі рахунки, тільки діючі або тільки закриті. Фільтр відображення
рахунків розташований у верхній частині вікна.
У списку відображається:
Ознака позначки запису [ ].
Ознака електронного рахунку – [ ] або забороненого рахунку – [ ]. По
електронному рахунку можна підписувати, відправляти в банк документи.
По забороненому рахунку заборонено формувати документи.
Ознака формування запиту [ ] по рахунку в режимі "Зв'язок з банком".
Номер рахунку.
МФО і найменування банку.
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Залишок на рахунку за останньою прийнятою з банку випискою. У разі
заборони доступу до рахунку в поле залишку з'являється запис "Немає
доступу".
Валюта рахунку.
Дата і час формування останньої виписки банком.
Прогнозований залишок.
Тип рахунку.
Ідентифікаційний код і найменування власника рахунку.
Список призначений для перегляду реквізитів рахунку, для вибору поточного
рахунку в рядок стану програми, для виконання ряду сервісних функцій.
Рахунки в список додаються (змінюються):
оператором з клавіатури;
при імпорті рахунків з файлу "ACCOUNT.TXT";
в режимі "Імпорт документів банку" при імпорті виписок, якщо у виписці є
блок даних по рахунку, відсутньому в списку в валюті, вказаній у виписці;
за допомогою поштових повідомлень.
Рахунки, розміщені в забороненому банку, по яких банком заборонена оплата, у яких
проставлена дата закриття або першим символ в коментарі '#' або '~', позначаються
символом [ ].
Рахунки, за якими дозволені "електронні платежі" позначаються символом [ ].
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання рахунку в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 411) і якщо
значення вказівника ADD_WESCH в INI-файлі не дорівнює ON.
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання рахунку в список на основі поточного.
Кнопка недоступна, якщо список рахунків порожній або в разі заборони
адміністратора (код доступу 411) і якщо значення вказівника ADD_WESCH в
INI-файлі не дорівнює ON.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування реквізитів рахунку.
Кнопка недоступна, якщо список рахунків порожній або в разі заборони
адміністратора (код доступу 411).

© ПФ "Енігма-Софт"

Головне меню

127

Видалити
(Delete)
Видалення рахунка зі списку. Якщо в системі є документи, що відносяться до
даного рахунку, видалення обраного рахунку блокується і на екран видається
повідомлення: "За рахунку є фінансові документи. Видалення заборонено".
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 411);
Рахунок обраний як поточний в рядок стану програми;
Список рахунків порожній.
Вибрати
(Enter)
Перенесення вибраного рахунка як поточного в рядок стану програми і
повернення в головне меню або в режим, який викликав вікно.
Додаткові параметри
(Ctrl+D)
Перехід до списку перегляду додаткових параметрів по вибраному рахунку.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні, ідентифікаційному коді
власника рахунку або номері рахунку.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Звіт формується на підставі настроювань звітів
по таблицях.
Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням.
Позначити всіх
Позначити всі рахунки в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх рахунків списку.

(Ctrl+G)
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Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх рахунків на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений рахунок.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений рахунок.
Запит стану
(Ctrl+Q)
Включення обраного електронного рахунку в групу 1 рахунків для запиту
стану в найближчому сеансі Зв'язку з банком. Якщо обрані "Всі рахунки", то в
групу 1 включаться всі електронні рахунки.
Імпортувати рахунки
(Ctrl+I)
Імпорт рахунків з текстового файлу "ACCOUNT.TXT".
Синхронізувати рахунки
(Ctrl+S)
В даному режимі проглядаються всі свої рахунки. По кожному рахунку
шукається запис в списку рахунків контрагента і реквізити в списку
приводяться у відповідність зі списком своїх рахунків (реквізити власника,
заборона вибору).
4.4.1.1

Коригування розрахункового рахунку

Вікно призначене для заповнення, зміни або видалення запису розрахункового
рахунку. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
UA
Контрольна сума рахунку в форматі IBAN. При не нульовому значенні
обчислюється рахунок в форматі IBAN і перевіряється контрольна сума, а
при нульовому значенні IBAN очищається. При довжині рахунку більше 14
символів значення контрольної суми IBAN має бути обов'язково задано.
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МФО
(Alt+1)
МФО банку, в якому відкрито цей рахунок.
МФО банку можна ввести двома способами:
Вводом в поле МФО - номера МФО банку. Якщо в довіднику - банк з
таким МФО знайдений, найменування банку буде заповнено з довідника,
в іншому випадку - буде відкритий довідник банків для вибору.
Вибір банку з довідника банків. Кнопка
або комбінація клавіш (Alt+1).
Після вибору банку з довідника - найменування банку буде заповнено з
довідника.
Поле недоступно, якщо по даному рахунку є фінансові документи.
Рахунок
Номер рахунку від 5 до 19 цифр.
Поле недоступно, якщо по даному рахунку є фінансові документи.
IBAN
Номер рахунку в форматі IBAN. Обчислюється автоматично після зміни
МФО і (або) рахунк.
Закладка 'Реквізити рахунка'
Валюта
(Alt+2)
Валюта рахунку. Вибір валюти рахунку з довідника валют.
Рахунок обліку
(Alt+3)
Вибір з списку рахунків бухгалтерського обліку рахунка з субрахунком
бухгалтерського обліку, які пов'язані з розрахунковим рахунком. Дана
інформація використовується при формуванні файлу експорту в програму
"Стиль"-Бухгалтерія і інші бухгалтерські програми. По кожному документу
надходження у виписці формується проводка з Дебетом цього рахунку, а за
кожним документом списання - з Кредитом (див. [Розділ Робота з
програмою Стиль-Бухгалтерія]). У разі, якщо за цим розрахунковим
рахунком викладаються проводки в програму "Стиль"-Бухгалтерія, а рахунок
обліку змінений, то всі проводки будуть перевизначені на новий рахунок
бухгалтерського обліку.
Кнопка недоступна, якщо програма "Стиль"-Бухгалтерія не зареєстрована.
Дата відкриття
Дата відкриття рахунку банком. Дане поле використовується тільки при
побудові звітів.
Дату можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [
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Дата закриття
Дата закриття рахунку банком.
Дату можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [ ].
Якщо поле заповнене, то додавання документів по даному рахунку
неможливо.
Код доступу
(Alt+4)
Код доступу до рахунку. Вибір коду доступу до рахунку зі списку додаткових
кодів доступу користувачів. Для користувачів, яким не дозволено доступ до
даних дверей, заборонено додавати та переглядати фінансові документи по
забороненим рахунках, переглядати виписки, переглядати залишок на
рахунку, вибирати рахунок в рядок стану, імпортувати фінансові документи
за рахунком.
Закладка 'Реквізити власника'
Власник
Найменування власника рахунку. Цією інформацією у всіх фінансових
документах за цим рахунком підміняється найменування власника,
зареєстроване в картці підприємства. Це дозволяє використовувати одну
програму для обслуговування рахунків різних юридичних і/або фізичних осіб,
наприклад - філія банку.
Код
Ідентифікаційний код власника рахунку. Правила заповнення
ідентифікаційного коду власника рахунку такі ж, як для коригування
довідника контрагентів.
Найменування
Найменування власника рахунку в платежах за системою SWIFT. Якщо поле
заповнене, то в платіж за системою SWIFT буде підставлена значення
даного поля. Якщо не заповнено, то значення буде взято з INI-файлу.
Адреса
Адреса власника рахунку в платежах за системою SWIFT. Якщо поле
заповнене, то в платіж за системою SWIFT буде підставлена значення
даного поля. Якщо не заповнено, то значення буде взято з INI-файлу.
Закладка 'Експорт'
Початкова дата експорту в бухгалтерію
Дозвіл для вказаного рахунку автоматичного експорту виписок в програму
"Стиль"-Бухгалтерія. Експорт буде виконуватися для всіх виписок з вказаною
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і більш пізньою датою.
Дату можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [ ].
Кнопка і поле недоступні, якщо програма "Стиль"-Бухгалтерія не
зареєстрована.
Шаблон відправки звітом
(Alt+5)
Вибір шаблону звітної форми, на основі якого буде проводитися для не
електронного рахунку формування звіту для зовнішньої системи. Після
формування звіту позначеним платежам буде присвоєно статус
відправлених.
Кодування
Вказівник для шаблону відправки звітом в якому кодуванні повинен бути
отриманий результуючий файл:
DOS (cp866)
Файл результату буде в кодуванні DOS (OEM), кодова
сторінка 866.
DOS (cp1125) Файл результату буде в кодуванні DOS (OEM), кодова
сторінка 1125.
Windows
Файл результату буде в кодуванні Windows (ANSI).
Коментар
Коментар до рахунку.
Якщо в першому символі коментаря вказано символ '#' - рахунок стає
недоступний для використання в реквізитах Дебету і Кредиту в платіжних
документів.
Якщо в першому символі коментаря вказано символ '~' - рахунок стає
недоступний для використання в реквізитах Дебету в платіжних дорученнях
і в реквізитах Кредиту в платіжних вимогах.
У вікні відображається тип рахунку, ознака електронного рахунку. Також
відображається ознака відправки (одне з наступних значень: заборона відправки
документів по даному рахунку, заборона овердрафту або арешт частини суми). У разі
відсутності ознаки (немає заборон) відображається ліміт овердрафту (нульове
значення - ліміту немає). Під час арешту частини залишку відображається розмір
заарештованої частини. Ознака відправки і суми заповнюються при імпорті виписок
банку.
Увага!
Обидва поля 'Власник' і 'Код' повинні бути одночасно або заповнені або не
заповнені.
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Імпорт рахунків

Імпорт списку рахунків з текстового файлу. Ім'я текстового файлу імпорту задається
параметром ACCOUNT_FILE в файлі настроювань Style4.ini. Імпортований файл
повинен бути в DOS-кодуванні. Перший рядок файлу - довільний. Починаючи з
другого рядка до кінця файлу, йдуть інформаційні рядки. Структура інформаційних
рядків наступна:
Позиція
1
31
42
81

Довжина
29
10
38
3

85
96

10
10

Призначення
Номер розрахункового рахунку в форматі IBAN
Ідентіфікаціонний код власника рахунку
Найменування власника рахунку
Код валюти рахунку. Для гривні параметр задавати не
обов'язково
Дата відкриття рахунку в форматі ДД/ММ/РРРР
Дата закриття рахунку в форматі ДД/ММ/РРРР

Замість рахунку в форматі IBAN може бути задана пара рахунок і МФО банку:
1
19
Номер розрахункового рахунку
21
6
МФО розрахункового рахунку
У першому випадку буде імпортовано рахунок в форматі IBAN і заповниться поля
рахунку і МФО, а в другому випадку поле IBAN не буде заповнено.
4.4.1.3

Додаткові параметри рахунку

У списку представлені додаткові параметри по вибраному рахунку. Даний список
викликається зі списку розрахункових рахунків. Оновлення додаткових параметрів
проводиться банком за допомогою посилки поштових повідомлень.
4.4.2

Довідник валют
У вікні відображається список валют. Порядок сортування визначається закладками.
При сортуванні за кодом першою в списку розташована національна валюта, інші
валюти розташовані в порядку зростання кодів валют. У вікні реалізований швидкий
пошук по перших символах. Довідник валют визначає рід грошової одиниці
(чоловічий чи жіночий для правильного формування суми прописом). І скорочені
найменування цілої і сотої частки грошової одиниці, також використовуються для
формування суми прописом. У списку вказані курси валют по відношенню до
національної валюти, встановлені НБУ, на дату зазначену в списку і курси покупки і
продажу валют, встановлені на зазначену дату.
Кнопки
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Додати
(Insert)
Додавання нової валюти в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 951).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нової валюти в список на основі поточної.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 951).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування найменування валюти, найменувань цілою і сотої частки
грошової одиниці.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 951).
Видалити
(Delete)
Видалення валюти зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 951).
Вибрати
(Enter)
Перенесення обраної валюти в форму заповнення.
Показати курси НБУ
(Ctrl+H)
Виведення історії змін курсу НБУ обраної валюти по відношенню до
національної валюти.
Кнопка недоступна, якщо по даній валюті не встановлювалися курси НБУ.
Курси обміну
(Ctrl+N)
Виведення історії змін курсів продажу і покупки обраної валюти по
відношенню до національної валюти.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні валюти, скороченому
найменуванні, міжнародному скороченому найменуванні, коді.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Звіт формується на підставі настроювань звітів
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по таблицях.
Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням.
4.4.2.1

Коригування довідника валют

Вікно призначене для додавання, зміни або видалення записів довідника валют.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab].
В даній формі дозволене коригування найменування валюти, роду валюти
(чоловічий/жіночий), скорочених чи повних найменувань цілою і сотої частки
грошової одиниці. При додаванні запису для коригування доступні код валюти і
міжнародне скорочення. Скорочені або повні найменування цілої і сотої частки
грошової одиниці використовуються для формування суми прописом в звітах,
поштових повідомлення формах вводу документа. Якщо вказані повні найменування,
то використовуються повні найменування, в іншому випадку використовуються
скорочення. Для повних найменувань необхідно вказати найменування для сум, що
закінчуються на 1, 2 або 5. Якщо скорочене найменування дрібниці не задано, то
"копійки" в сумі словами сформовані не будуть.
4.4.2.2

Історія курсів валют

У вікні приведена історія зміни курсів НБУ обраної валюти в порядку зменшення дат.
Над списком вказано найменування обраної валюти. У списку вказана дата, на яку
встановлений курс і одиниця виміру валюти. Довідник поповнюється автоматично в
режимі "Імпорт документів банку" при імпорті файлів курсів валют.
Кнопки
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Звіт формується на підставі настроювань звітів
по таблицях.
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Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням.
4.4.2.3

Курси купівлі/продажу валют

У списку представлені курси покупки і продажу обраної валюти в порядку
зменшення дат. Над списком вказано найменування обраної валюти.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання курсів покупки і продажу валюти за нову дату
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 951).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання курсів покупки і продажу валюти за нову дату на основі поточної.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 951).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування курсів покупки і продажу валюти.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 951).
Видалити
(Delete)
Видалення курсів за обрану дату зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 951).
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Звіт формується на підставі настроювань звітів
по таблицях.
Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням.
Заповнення інформації при коригуванні:
Перехід по полях вводу: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавіша [Enter] -
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підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
4.4.3

Довідник банків
У списку представлений список банків з МФО і найменуваннями. Список
впорядковано по МФО в порядку зростання. У верхній частині вікна передбачено
рядок пошуку банку по МФО: (Набір МФО банку) — (Кнопка "TAB"). Символом [ ]
перед МФО позначаються банки, заборонені до використання. Список може
використовуватися спільно з довідником НБУ S_UCH.DBF (файл повинен
знаходиться в папці CLIENT\UPP). Для оновлення (установки) файлу S_Uch.DBF
його необхідно записати в папку CLIENT\UPP і виконати режим "Актуалізація банків"
для побудови індексного файлу K_MFO.IDX. Для відключення файлу S_UCH.DBF
необхідно видалити файли S_UCH.DBF і K_MFO.IDX з папки CLIENT\UPP.
У разі використання довідника S_UCH.DBF, при додаванні нового банку
відкривається можливість вибору банку з довідника у формі коригування довідника
банків. Якщо при додаванні банку - такий МФО не знайдений в S_UCH.DBF - банк
стає забороненим для вибору і позначається символом [ ]. Також з'являється
можливість оновити найменування банку з довідника банків НБУ S_UCH.DBF у
формі коригування довідника банків.
У разі роботи без довідника банків НБУ S_UCH.DBF ознаку забороненого банку
встановлює сам користувач.
Список банків може оновлюватися:
З клавіатури користувачем.
Автоматично в режимі "Імпорт документів банку" при отриманні виписки з
відсутнім в списку банком.
Автоматично при обробці платіжного доручення (вимоги).
Автоматично в режимах імпорту фінансових документів.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового банку в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 431).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування реквізитів банку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 431).
Видалити

(Delete)
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Видалення банку зі списку. Якщо в системі є рахунки, пов'язані з цім банком,
видалення обраного банку блокується і на екран видається повідомлення: "Є
рахунки відкриті в цьому банку. Видалення заборонено".
Кнопка недоступна в разі виклику довідника для вибору або в разі заборони
адміністратора (Код доступу 431).
Вибрати
(Enter)
Перенесення найменування банку і його МФО в форму.
Кнопка недоступна в разі заборони до використання (встановлена ознака
заборони).
Актуалізація банків
Актуалізація списку банків.
4.4.3.1

(Ctrl+F8)

Коригування довідника банків

Вікно призначене для додавання, зміни або видалення записів з довідника банків.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Якщо в системі є рахунки, зареєстровані в змінюваному банку, то допускається тільки
зміна ознаки заборони і найменування банку. Якщо довідник банків
використовується спільно з довідником НБУ, то зміну заборони заборонено.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
МФО
МФО банку. Повинен містити правильний контрольний розряд.
При роботі спільно з довідником НБУ доступна кнопка
файлу S_UCH.DBF і вибору з нього необхідного банку.
Вибрати банк з довідника НБУ

для перегляду

(Alt+1)

Заборона вибору
Забороняє вибір даного банку при формуванні нових рахунків.
Забороняє додавання і копіювання документів, для власних рахунків,
зареєстрованих в забороненому банку (рахунки позначені символом [ ]).
Забороняє вибір в створювані фінансові документи рахунків контрагентів,
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зареєстрованих в забороненому банку (рахунки позначені символом [ ]).
Оновити найменування банку

(Alt+2)

Найменування банку
Має містити в перших десяти символах не менше трьох років не пробільних
символів.
Не повинно містити символи, заборонені до використання параметром
ZAPRSTR в файлі настроювань.
При роботі спільно з довідником НБУ доступна кнопка
для підстановки
найменування банку з довідника S_UCH.DBF або постановки ознаки
заборони, якщо банк не знайдений.
4.4.3.1.1 Дов ідник банків -учасників СЕП

Список банків - учасників електронних платежів НБУ (S_UCH) в порядку зростання
МФО. Список банків може змінюватися автоматично в режимі "Імпорт документів
банку".
Кнопки
Вибрати
(Enter)
Перенесення найменування банку і його МФО в форму заповнення банків.
4.4.3.2

Актуалізація банків

Порядок роботи при виконанні даного пункту:
Аналізується варіант роботи:
Автономно (без довідника НБУ S_UCH.DBF);
Спільно з довідником НБУ S_UCH.DBF (файл повинен знаходиться в
папці CLIENT\UPP).
При 2 варіанті оновлюються індекси файлу S_UCH.DBF.
Проглядаються всі банки в списку. При роботі спільно з S_UCH.DBF
перевіряється наявність кожного МФО в довіднику НБУ. При наявності
банку в S_UCH встановлюється дозвіл роботи з даними МФО. При
відсутності банку в S_UCH встановлюється заборона роботи з даним МФО.
Якщо в банку немає рахунків, то на екран виводиться повідомлення:
Видаляти банк "***************" (МФО ******)?
Дії програми при натисканні на кнопки:
[Так]
Банк буде видалений зі списку, обробка списку продовжиться.
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[Так завжди] Все банки, що відповідають умовам, будуть видалені зі списку без
виведення вікна запиту про видалення.
[Ні]
Банк буде залишений в списку без змін, але буде проведена
перевірка на наявність банку в довіднику S_UCH (для установки
ознаки забороненого банку) обробка списку продовжиться.
[Ні завжди] Все банки в списку будуть залишені без змін, але буде проведена
перевірка на наявність банків в довіднику S_UCH (для установки
ознаки забороненого банку).
[Завершити] Банк буде залишений в списку без змін, обробка списку
завершиться.
Призупинення обробки списку банків з ініціативи користувача - клавіша [Esc].
4.4.4

Бюджетні класифікатори

4.4.4.1

Довідник видів оплати

У списку представлені види платежів до бюджету в порядку зростання їх кодів.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового виду оплати в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 443).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового виду оплати в список на основі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 443).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування виду оплати в списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 443).
Видалити
(Delete)
Видалення виду оплати зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 443).
Вибрати
(Enter)
Вибір призначення платежу зі списку і додавання його до призначення
платежу фінансового документа.
Заповнення інформації при коригуванні:
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Перехід по полях вводу: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавіша [Enter] підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
4.4.4.2

Вибір виду оплати в бюджет

Дана форма призначена для коригування призначення бюджетного платежу. Кнопка
[ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Тип платежу
Вибір типу платежу до бюджету (податки, пенсійний фонд, фонд
соціального страхування).
Код виду оплати
Тризначний код виду оплати в бюджет. Тільки при оплаті податків.
Оплата за іншу особу
Ознака оплати за іншу організацію (фізичну особу). При включеному
перемикачі необхідно заповнити ідентифікаційний код.
Ідентифікаційний код
Ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється оплата, яким
здійснюється відшкодування ПДВ, повернення надмірно сплачених сум (у
разі оплати за треті особи).
Реєстраційний № платника страхових внесків
Реєстраційний номер платника страхових внесків. Тільки при оплаті в фонд
соціального страхування.
Код платежу в фонд
Для пенсійного та страхового фондів - розділ і параграф платежу.
Код призначення платежу
Для пенсійного та страхового фондів - код призначення платежу.
Сума, що перераховується за кодом
Сума, що перераховується по введеному коду призначення платежу. Якщо
необхідно перерахування з кількома кодами, то наступні коди і суми
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необхідно включити в роз'яснювальну інформацію (02=10,25;...). Тільки при
оплаті в фонд соціального страхування.
Роз'яснювальна інформація
Роз'яснювальна інформація до платежу в довільній формі. У роз'яснювальній
інформації при оплаті податків заборонено використання символу крапка з
комою.
Дата реєстрації обґрунтування
Дата реєстрації в ДПІ обґрунтування, на підставі якого здійснюється
повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок коштів. Тільки
при оплаті податків.
Дату можна вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [
комбинацію клавіш Ctrl+D.

] або

Номер документа
Номер документа, за яким здійснюється повернення коштів. Тільки при
оплаті податків.
Резервне поле
Заповнюється в разі розрахунків згідно окремого рішення Кабінету Міністрів
України та ін. Тільки при оплаті податків.
4.4.5

Довідник призначень платежу
У списку представлені коди і призначення платежів. У списку передбачена
можливість швидкого пошуку за кодом.
Даний довідник виконує в системі наступні функції:
Заповнення поля "Призначення платежу" фінансового документа шляхом
вибору заздалегідь заготовлених типових формулювань з довідника. Типові
формулювання заносяться в довідник з кодом = 0. Текст формулювань не
повинен містити символу "одинарна лапка". При виборі даний текст
дописується в кінець до вже сформованому тексту призначення платежу.
Заповнення поля "Призначення платежу" фінансового документа або
типової операції, шляхом вибору заздалегідь заготовлених типових
обчислюваних рядків з довідника. Обчислювані рядки заносяться в довідник
з кодом = 0.
У другому випадку обчислення рядків виконуються в наступному порядку:
Текст, укладений в лапки, переносяться в обчислюваний текст без змін.
Текст, що не укладений в лапки, обчислюється і є комбінацією:
Чисел (123.23)
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Знаків операцій:
&
Склеювання рядків
+
Плюс
Мінус
/
Ділити
*
Помножити
Змінних
Знаків операцій:
S
Сума фінансового документа
О
Ідентифікаційний код підприємства
Приклад:
Вираз
'Податок на додану вартiсть 20%=' & S/6 & ' гривень.'
Буде перетворено в
Податок на додану вартiсть 20%= 21.10 гривень.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового призначення в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 451).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового призначення в список на основі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 451).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування призначення платежу в списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 451).
Видалити
(Delete)
Видалення призначення платежу зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 451).
Вибрати
(Enter)
Вибір призначення платежу зі списку і додавання його до призначення
платежу фінансового документа.

Заповнення інформації при коригуванні:
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Перехід по полях вводу: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавіша [Enter] підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
4.4.6

Довідник кодів помилок
У списку представлені коди і призначення кодів помилок в порядку зростання кодів.
У першій колонці списку відображається брак (Х).У списку передбачена можливість
швидкого пошуку за кодом помилки.
Якщо залишок від ділення коду помилки на 100 дорівнює 0, то такий код відповідає
нормі обробки. В іншому випадку - брак. Значення коду 100 означає, що документ
проведено по балансу банку.
Довідник кодів помилок забезпечує деталізацію повідомлень, отриманих з банку на
відправлені фінансові документи. Крім того, в процесі імпорту виписок і квитанцій, в
залежності від ознаки браку формується інформація в протокол роботи користувачів.
Код повідомлення формується на підставі:
Квитанції на фінансовий документ за таким правилом: Код відгуку (Поле 6.2)
*1000 + Стадія обробки документа (Поле 6.1)*10 + Код завершення вхідного
контролю (Поле 5.1).
Виписки по рахунку за наступним правилом: Код відгуку (Поле 8.2)*1000 +
Стадія обробки документа (Поле 8.1)*10.
Якщо отриманий код відсутній в довіднику кодів помилок, то фінансовий документ
позначається символом К (Норма обробки), а в рядку деталізації коду повідомлення
виводиться текст: "Неопізнаний код XXXYYZ. Зверніться в банк".
Якщо коду в довіднику відповідає повідомлення з ознакою "Норма", то фінансовий
документ позначається символом К (Норма обробки), а в рядку деталізації коду
повідомлення виводиться текст повідомлення.
Якщо коду в довіднику відповідає повідомлення з ознакою "Брак", то фінансовий
документ позначається символом Б (Брак обробки), а в рядку деталізації коду
повідомлення виводиться текст повідомлення.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання коду помилки в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 481).
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Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання коду помилки в список на основі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 481).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування коду помилки в списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 481).
Видалити
(Delete)
Видалення коду помилки зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 481).
Вибрати
(Enter)
Вибір коду помилки зі списку і перенесення його в форму заповнення
фінансового документа.
Коригування довідника також можливе за допомогою імпорту файлу кодів помилок
DOCPOST (^E).
Заповнення інформації при коригуванні:
Перехід по полях вводу: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавіша [Enter] підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
4.4.7

Додаткові довідники
У вікні відображається список додаткових довідників, які можуть використовуватися
для настроювання шаблонів поштових повідомлень, настроювань типових операцій і
ін., впорядкопаний по алфавіту. У списку передбачена можливість швидкого пошуку
по перших символах найменування довідника.
На закладці 'Підсистеми' відображується список довідників, які використовуються
тільки в Клієнт-Банк. На закладці 'Загальні' відображується список довідників,
використовуваних усіма підсистемами комплексу.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового найменування довідника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 905).
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Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового найменування довідника на підставі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 905) або
список порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування найменування обраного довідника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 905) або
список порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення найменування обраного довідника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 905) або
список порожній.
Кнопка недоступна в разі виклику довідника для вибору.
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку довідників і вибір найменування поточного довідника в
форму коригування.
Показати значення
(Enter)
Відкриття списку значень обраного довідника.
Імпортувати з текстового файлу
(Ctrl+I)
Створення або оновлення настроювань довідника і імпорт значень
довідника з обраного текстового файлу.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 907).
Зберегти в текстовий файл
(Ctrl+E)
Створення текстового файлу настроювань поточного довідника і всіх його
значень.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 907) або
список порожній.
Заповнення інформації при коригуванні:
Клавіша [Enter] - підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних
раніше дій.
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Список значень довідників

У вікні відображається список значень обраного додаткового довідника,
впорядкопаний по алфавіту. У списку передбачена можливість швидкого пошуку по
перших символах значення довідника. Внесені в список значення можуть бути
обрані в рядок шаблону при формуванні поштового повідомлення, типової операції
та ін.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового значення довідника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 907).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового значення довідника на підставі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 907) або
список порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування вибраного значення довідника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 907) або
список порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення вибраного значення з довідника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 907) або
список порожній.
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з вибором значення і перенесенням в форму коригування, з
якої був викликаний список. Якщо є відмічені записи, то в результуючий
рядок перенесуться всі відмічені записи в алфавітному порядку, розділені
крапкою з комою і пробілом.
Знайти
Операція пошуку заданого підрядка.

(Ctrl+F)

Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
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(Ctrl+G)

Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений запис.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений запис.
Заповнення інформації при коригуванні:
Клавіша [Enter] - підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних
раніше дій.
4.4.8

Групи рахунків
Список груп рахунків впорядкований по номеру представлений в лівій частині вікна.
У правій частині вікна відображаються рахунки групи, задані шаблонами.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нової групи.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 471).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нової групи на основі поточної.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 471).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування групи.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 471).
Видалити
(Delete)
Видалення групи.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 471) або
віддаляється група 1.
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Вибрати
(Enter)
Перенесення рахунків групи в процедуру, з якою викликано список.
Додати
(Insert)
Додавання нового рахунку в групу.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 471).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування рахунка групи.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 471) або
список рахунків порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення рахунка групи.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 471) або
список рахунків порожній.
Очистити
(F8)
Видалення всіх рахунків групи.
Кнопка недоступна в разі, якщо список рахунків групи порожній.
4.4.8.1

Коригування групи рахунків

Вікно призначене для заповнення, коригування або видалення групи рахунків.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Номер групи
Номер групи.
Найменування
Найменування групи.
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Коригування рахунка групи

Вікно призначене для заповнення, коригування або видалення шаблонів рахунка
групи. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Рахунок
Шаблон рахунку (рахунків).
Заповнення шаблону відбувається за такими правилами:
В шаблоні допускаються тільки цифри і символи "*" та "#".
Символ "*" може бути тільки першим або останнім в шаблоні. Якщо "*"
тільки в першій позиції, то будуть вибиратися рахунки, що закінчуються
на контекст, зазначений далі. Якщо "*" єдиний символ, то будуть
вибиратися всі рахунки. Якщо "*" тільки в останній позиції, то будуть
вибиратися рахунки, що починаються з контексту, заданого до "*". Якщо
"*" і в першій і в останній позиції, то вибиратися будуть рахунки, що
містять контекст, укладений в "*".
Якщо в шаблоні задані символи "#", то порівняння цифр, що стоять на
відповідних місцях рахунка, проводитися не буде.
Валюта
(Alt+1)
Міжнародне скорочення валюти. Ввод валюти можливий з клавіатури або
вибір з довідника валют. Якщо валюта не вказана, то оброблятися будуть
рахунки в будь-якій валюті.
4.4.9

Типи документів
У списку представлені типи фінансових документів в порядку зростання кодів.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового типу документа в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 421).
Зкопіювати
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Додавання нового типу документа в список на основі поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 421).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування типу документа в списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 421).
Видалити
(Delete)
Видалення типу документа зі списку.
Кнопка недоступна в разі виклику довідника для вибору або в разі заборони
адміністратора (код доступу 421).
Вибрати
(Enter)
Перенесення типу документа в процедуру, з якою викликано список.
Імпортувати з текстового файлу
(Ctrl+I)
Створення або оновлення типу документа по обраному (обраним)
текстовому файлу.
Зберегти в текстовий файл
(Ctrl+E)
Створення текстового файлу типу документа по обраному в списку.
4.4.9.1

Коригування типів документів

Вікно призначене для додавання, зміни і видалення типів документів. Поточний
режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Тип операції
Код типу документа.
Найменування типу
Найменування типу документа.
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Символ документа
Односимвольне скорочення типу документа.
Шифр операції
Шифр документа.
Далі розташований список додаткових полів даного типу документа, які необхідно
буде ввести в формі коригування фінансових документів. Кількість полів 16. У списку
відображується ім'я поля, найменування поля, формат виводу поля, атрибути поля (
- обов'язкове введення, - прописні букви, - тільки читання), найменування
довідника, формула обчислення поля, умова блокування поля.
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування найменування, типу поля і найменування довідника, формату
представлення поля.
Видалити
Видалення (очищення) параметрів поля.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення додаткового поля вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення додаткового поля вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
Закладка 'Довідники'
На закладці в списку відображаються основні довідники програми (своїх рахунків,
рахунків контрагента, призначень платежу, банків, валют і ін.). У першій колонці
відображаються найменування довідників і поле, поруч з яким буде при генерації
перебувати кнопка виклику довідника, а нижче у вигляді "дерева" - найменування
можливих полів для перенесення. У другій колонці навпроти поля для перенесення
відображається пов'язане з ним додаткове поле (при виборі значення поля довідника
будуть перенесені у відповідні додаткові поля).
Кнопки
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Змінити
(Ctrl+Enter)
Додавання (зміна) зв'язку поля довідника з додатковим полем - вибір зі
списку. Поля довідника не можуть бути перенесені в типи полів, визначені
як дата, або перемикач, або варіант вибору.
Видалити
(Delete)
Видалення зв'язку поля довідника з додатковим полем.
Закладка 'Таблиця'
Найменування таблиці
Найменування додаткової таблиці. Якщо поле пусте, то інші поля і все
кнопки на даній закладці недоступні.
Приєднувати таблицю до файлу відправки
Якщо перемикач включений, то всі рядки таблиці, заповнені при
коригуванні фінансового документа, будуть включені в файл відправки.
Обов'язково заповнювати таблицю
Якщо перемикач включений, то в таблицю при заповненні фінансового
документа повинен бути включений хоча б один запис.
Поле сортування
Поле, що визначає порядок відображення записів в таблиці. Якщо нульове
значення або поле, яке не використовується, то порядок сортування
визначається порядком вводу записів.
Формула обчислення суми документа
При введеному значенні поле суми документа стає недоступним для вводу,
а сума по документу обчислюється як сума результатів обчислення за
формулою по кожному рядку таблиці. Формула являє собою числове або
строкове вираження обчислення поля. У вираженні допускається
використання будь-яких функцій Clarion, функцій MIN, MAX, СЖАТЬ і
значень полів таблиці (V1, V2, ... V8).
Далі розташований список полів таблиці даного типу документа, які необхідно буде
ввести в формі коригування таблиці. Кількість полів 8. У списку відображується ім'я
поля, найменування поля, формат виводу поля, атрибути поля ( - обов'язкове
введення, - прописні букви, - тільки читання), ознака включення поля в файл
відправки - , найменування довідника, формула обчислення поля, умова
блокування поля.
Кнопки
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Шаблон
(Ctrl+T)
Вибір найменування шаблону або функції зі списку і перенесення його в поле
'Формула обчислення суми документа'.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування найменування, типу поля і найменування довідника, формату
представлення поля.
Видалити
Видалення (очищення) параметрів поля.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення додаткового поля вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення додаткового поля вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
Закладка 'Довідники таблиці'
На закладці в списку відображаються основні довідники програми (своїх рахунків,
рахунків контрагента, призначень платежу, банків, валют і т.д.). У першій колонці
відображаються найменування довідника і поле, поруч з яким буде при генерації
перебувати кнопка виклику довідника, а нижче у вигляді "дерева" - найменування
можливих полів для перенесення. У другій колонці навпроти поля для перенесення
відображається пов'язане з ним додаткове поле (при виборі значення поля довідника
будуть перенесені у відповідні додаткові поля).
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Додавання (коригування) зв'язку поля довідника з додатковим полем - вибір
зі списку. Поля довідника не можуть бути перенесені в типи полів, визначені
як дата, або перемикач, або варіант вибору.
Видалити
(Delete)
Видалення зв'язку поля довідника з додатковим полем.
Закладка 'Експорт'
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На закладці розташовані 2 списку. Верхній список призначений для настроювання
експорту проводок в бухгалтерію загальної суми, а в нижньому - настроювання
експорту в бухгалтерію кожного рядка таблиці. У списках відображаються
бухгалтерські рахунки дебету і кредиту, формула обчислення суми проводки, формула
заповнення коментаря до проводки. Нижній список і кнопки, що відносяться до
нього, недоступні, якщо на закладці 'Таблица' не введено найменування таблиці. При
порожній таблиці відповідні проводки не викладаються.
Індивідуальні настроювання експорту в бухгалтерію загальної суми
При включеному перемикачі стане доступна перша таблиця і кнопки,
пов'язані з нею. При цьому проводки в бухгалтерію будуть викладатися
відповідно до настроюваннями таблиці проводок по загальній сумі.
При виключеному перемикачі таблиця і кнопки, пов'язані з нею, недоступні.
Проведення у бухгалтерію по загальній сумі будуть викладатися відповідно
до настроюваннями розрахункового рахунку і лише в тому випадку, якщо не
викладена жодна проводка по додатковій таблиці (таблиця не заповнена чи
ні проводок по таблиці).
Формула завдання коду контрагента
Формула являє собою числове або строкове вираження обчислення поля. У
вираженні допускається використання будь-яких функцій Clarion, функцій
MIN, MAX, СЖАТЬ і значень полів таблиці (V1, V2, ... V8).
Кнопки
Шаблон
(Ctrl+T)
Вибір найменування шаблону або функції зі списку і перенесення його в поле
'Формула завдання коду контрагента'.
Додати
Додавання нової проводки в список.

(Insert)

Змінити
Коригування параметрів проводки.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення проводки зі списку.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення проводки вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
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Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення проводки вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
Закладка 'Контролі'
На закладці розташовані 2 списку для настроювання контролю взаємозалежностей
додаткових полів з однаковим набором кнопок. Верхній список призначений для
перевірок додаткових полів основного документа, а нижній - для перевірок полів
таблиці. У списках відображаються номер поля, формула перевірки і текст
повідомлення при невиконанні умови.
Кнопки
Додати
Додавання нової перевірки в список.

(Insert)

Змінити
Коригування параметрів перевірки.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення перевірки зі списку.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення запису вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення запису вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
4.4.9.1.1 Коригув ання поля типу

Вікно призначене для коригування найменування поля, типу поля, найменування
довідника або формули обчислення додаткового поля. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
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Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування додаткового поля. У формі коригування введена назва поля
буде відображатися в лівій колонці.
Тип поля
Строковий
Числовий
Дата
Перемикач
Варіант вибору

В поле можна буде ввести будь-які друковані символи,
цифри, знаки
В поле можна буде ввести тільки цифри
В поле можна буде ввести тільки дату або вибрати дату з
календаря
Значення поля ІСТИНА (1) або ХИБНІСТЬ (0)
Значення поля повинно бути вибрано зі списку

Пропустити при відправці
Якщо включений перемикач, то дане поле не буде включено в файл
відправки.
Поле доступно для коригування поля таблиці (закладка 'Таблиця' форми
коригування типу документа).
Довідник
Вибір або відмова від використання довідника. При виборі довідника при
заповненні додаткових полів документа поруч з даним полем з'явиться
кнопка вибору значень з довідника. Для додаткового довідника вибране
значення буде перенесено у вказане поле, а для інших довідників будуть
переноситися всі значення в поля відповідні настроювань закладки
'Довідники' ('Довідники таблиці') форми коригування типу документа.
Поле доступне тільки для типів полів "Строковий" або "Числовий". Для типу
поля "Дата" в якості довідника можна буде викликати календар.
Додатковий довідник
(Alt+1)
Вибір довідника зі списку додаткових довідників.
Загальна довжина
Загальна довжина поля вводу або поля довідника. Для числового шаблону в
загальну довжину включається десяткова точка, що розділяє цілу і дробову
частину, якщо вказана дробова частина, сума довжин цілої та дробової
частин і знак, якщо число визначено як знакове. Розмір цілої частини числа
не може бути менше одиниці.
Для типу поля "Дата" довжина завжди 10 і формат вводу ДД/ММ/РРРР. Для
типу поля "Варіант вибору" підраховується автоматично по довжині
максимального елемента в списку варіантів вибору.
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Дробова частина
Для числового типу поля число знаків після десяткового дробу.
Знакове
Значення числового поля може бути введено зі знаком "мінус".
Поле доступне тільки для типу поля "Числовий".
Обов'язкове введення
При формуванні документа дане поле необхідно заповнити обов'язково.
Поле доступно для типів полів "Строковий", "Числовий" і "Дата", "Варіант
вибору".
Прописні літери
Значення даного поля буде вводитися прописними (великими) літерами.
Поле доступне тільки для типу поля "Строковий".
Тільки читання
При формуванні документа дане поле буде неможливо заповнити з
клавіатури, а заповниться воно може тільки після вибору значення з
довідника (календаря).
Поле доступно для типів полів "Строковий", "Числовий" і "Дата".
Формула
Формула обчислення додаткового поля. Формула являє собою числове або
строкове вираження обчислення поля. У вираженні допускається
використання будь-яких функцій Clarion, функцій MIN, MAX, СЖАТЬ,
FormatIBAN, CreateIBAN і шаблони значень додаткових полів (V1, V2, ...).
Обчислення за формулою відбувається, тільки якщо поле пусте.
Для типу документа додатково допускається використання шаблонів полів
основного документа:
НОМЕР
Номер платіжного документа
ДАТА
Дата платіжного документа
ДАТА_ВАЛ
Дата валютування платіжного документа
СУММА
Сума документа
НАЗНАЧ1
Призначення платежу
OUR_IBAN
Номер свого рахунку в форматі IBAN
НАШ_СЧЕТ
Номер свого рахунку
НАШ_МФО1
МФО свого банку
КВ
Код валюти рахунку
ОВ
Міжнародне скорочене найменування валюти
МЫ
Найменування свого підприємства
НАШИНД
Ідентифікаційний код свого підприємства
THEIR_IBAN
Номер рахунку контрагента в форматі IBAN
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ИХ_СЧЕТ
Номер рахунку контрагента
ИХ_МФО1
МФО банку контрагента
ОНИ
Найменування контрагента
ИХ_ИНД
Ідентифікаційний код контрагента
Поле доступно для типів полів "Строковий", "Числовий" і "Дата".
Шаблон
(Ctrl+F)
Вибір найменування шаблону або функції зі списку і перенесення його в поле
'Формула'.
Умова блокування
Формула обчислення умови блокування поля. Формула являє собою логічне
вираження. У вираженні допускається використання будь-яких функцій
Clarion, функцій MIN, MAX, СЖАТЬ, і шаблони значень додаткових полів
(V1, V2, ...). Для типу документа додатково допускається використання
шаблонів полів основного документа (див. вище). Якщо результатом
обчислення виразу буде нуль або порожній рядок, то поле буде доступно для
зміни. В іншому випадку поле блокується, значення очищається, а
обов'язковий ввод не перевіряється.
Шаблон
(Ctrl+T)
Вибір найменування шаблону або функції зі списку і перенесення його в поле
'Умова блокування'.
Список варіантів вибору
В даний список додаються варіанти для вибору. Кнопки

(Додати),

(Змінити),
(Видалити),
(Очистити),
(Перемістити вгору),
(Перемістити вниз).
Поле доступне тільки для типу поля "Варіант вибору".
4.4.9.1.2 Настроюв ання пров одки в бухгалтерію

Вікно призначене для коригування проводок в бухгалтерію загальної суми або запису
таблиці типу документа. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження
обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
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Рахунок дебету
(Alt+1)
Вибір рахунка дебету з плану рахунків бухгалтерського обліку. Якщо рахунок
не введений, то буде використовуватися рахунок обліку розрахункового
рахунку.
Рахунок кредиту
(Alt+2)
Вибір рахунку кредиту з плану рахунків бухгалтерського обліку. Якщо
рахунок не введений, то буде використовуватися рахунок обліку
розрахункового рахунку.
Формула обчислення суми
Формула являє собою числовий вираз обчислення суми проводки.
Для проводки загальної суми в виразі допускається використання будь-яких
функцій Clarion і значення поля СУММА (сума фінансового документа).
Для проводки запису таблиці допускається використання будь-яких функцій
Clarion, функцій MIN, MAX, СЖАТЬ і значень полів таблиці (V1, V2, ... V8).
Вставити шаблон
(Ctrl+F)
Вибір найменування шаблону або функції зі списку і перенесення його в поле
'Формула обчислення суми'.
Формула заповнення коментаря
Формула являє собою строковий вираз заповнення коментаря до проводки.
Для проводки загальної суми в виразі допускається використання будь-яких
функцій Clarion і значення поля СУММА (сума фінансового документа).
Для проводки запису таблиці допускається використання будь-яких функцій
Clarion, функцій MIN, MAX, СЖАТЬ і значень полів таблиці (V1, V2, ... V8).
Вставити шаблон
(Ctrl+T)
Вибір найменування шаблону або функції зі списку і перенесення його в поле
'Формула заповнення коментаря'.

4.4.9.1.3 Настроюв ання контролів додатков их полів

Вікно призначене для коригування формул і повідомлень контролю додаткових
полів. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
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Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Номер поля
Найменування додаткового поля, на яке буде установка при невиконанні
умови після видачі повідомлення.
Використовувати при коригуванні
При включеному перемикачі перевірка проводитиметься при коригуванні.
Використовувати при виборі
При включеному перемикачі перевірка проводитиметься при виборі.
Формула перевірки
Формула представляє собою логічний вираз перевірки додаткових полів.
Допускається використання будь-яких функцій Clarion, функцій MIN, MAX,
СЖАТЬ і значень полів таблиці (V1, V2, ...).
Для типу документа додатково допускається використання функцій
перевірки та шаблонів полів основного документа:
НОМЕР
Номер платіжного документа
ДАТА
Дата платіжного документа
ДАТА_ВАЛ
Дата валютування платіжного документа
СУММА
Сума документа
НАЗНАЧ1
Призначення платежу
OUR_IBAN
Номер свого рахунку в форматі IBAN
НАШ_СЧЕТ
Номер свого рахунку
НАШ_МФО1
МФО свого банку
КВ
Код валюти рахунку
ОВ
Міжнародне скорочене найменування валюти
МЫ
Найменування свого підприємства
НАШИНД
Ідентифікаційний код свого підприємства
THEIR_IBAN
Номер рахунку контрагента в форматі IBAN
ИХ_СЧЕТ
Номер рахунку контрагента
ИХ_МФО1
МФО банку контрагента
ОНИ
Найменування контрагента
ИХ_ИНД
Ідентифікаційний код контрагента
Вставити шаблон
(Ctrl+T)
Вибір найменування шаблону або функції зі списку і перенесення його в поле
'Формула перевірки'.
Повідомлення при помилку
Текст повідомлення, яке буде виведено на екран при невиконанні умови.
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У разі використання функцій перевірки в тексті повідомлення можна
використовувати скрипт %InternalError, замість якого підставиться текст
внутрішньої помилки, виставленої функцією перевірки.
4.4.10 Типові операції
У списку представлені типові операції, впорядковані по найменуванню. У списку
передбачена можливість швидкого пошуку по перших символах.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нової типової операції в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 491).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нової типової операції в список по основі обраної.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 491) або
якщо список операцій порожній.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування настроювань типової операції.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 491) або
якщо список операцій порожній.
Видалити
(Delete)
Видалення типової операції.
Кнопка недоступна в наступних випадках:
Заборона адміністратора (Код доступу 491);
Список типових операцій порожній;
Список викликаний для вибору.
Вибрати
(Enter)
Виклик вікна заповнення параметрів типової операції і створення
фінансових документів по шаблону.
Імпортувати з текстового файлу
(Ctrl+I)
Створення або оновлення настроювань типової операції по обраному
(обраним) текстовому файлу.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 491).
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Зберегти в текстовий файл
(Ctrl+E)
Створення текстового файлу настроювань по обраній типовой операції в
списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 491) або
якщо список операцій порожній.
4.4.10.1 Коригування типової операції

Вікно призначене для додавання, зміни і видалення типових операцій. Поточний
режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
Закладка 'Додаткові поля'
Найменування операції
Найменування типової операції.
На закладці відображається список полів типової операції, які необхідно буде ввести
при виклику форми створення документів операції. Кількість полів 20. У списку
відображується номер поля, найменування поля, формат виводу поля, атрибути поля
( - обов'язкове введення, - прописні букви, - тільки читання, - зберегти для
регулярних платежів), найменування довідника. При виклику форми формування
фінансових документів за шаблоном введені назви полів будуть виводитися в формі
заповнення полів типової операції.
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування найменування, типу поля і найменування довідника, формату
представлення поля.
Видалити
Видалення (очищення) параметрів поля.

(Delete)

Перемістити вгору

(Ctrl+ )
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Переміщення додаткового поля вгору на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення додаткового поля вниз на одну позицію.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
Закладка 'Формули обчислень'
На закладці відображається область, в якій визначаються відповідності значень полів,
які вводяться користувачем, і полів таблиць бази даних і виконується додавання
записи. Правила коригування області описані у відповідному розділі.
Кнопки
Додати заготівку шаблонів
(Ctrl+B)
Додавання в кінець області заготовок найменувань шаблонів полів бази
даних.
Формат запису в області наступний:
<Атрибут 1 документа 1> = <Вираз 1-1>
...
<Атрибут N документа 1> = <Вираз N-1>
ДОБАВИТЬ=0
<Атрибут 1 документа 2> = <Вираз 1-2>
.. .
<Атрибут N документа 2> = <Вираз N-2>
...
, де:
<Атрибути I документа J>:
Позначення
НОМЕР
ДАТА
МЫ
НАШИНД
OUR_IBAN
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
КВ
ОВ
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Відповідний атрибут
Номер документа
Дата платіжного документа
Найменування Вашого підприємства
Ідентифікаційний код Вашого підприємства
Номер Вашого рахунку в форматі IBAN
Номер Вашого рахунку
МФО Вашого банку
Код валюти Вашого рахунку
Міжнародне трибуквенне скорочення валюти
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ОНИ
ИХ_ИНД
THEIR_IBAN
ИХ_СЧЕТ
ИХ_БАНК1
ИХ_МФО1
СУММА
Т_Т
НАЗНАЧ1
ДОП_НАЗН1

Найменування контрагента
Ідентифікаційний код контрагента
Рахунок контрагента в форматі IBAN
Рахунок контрагента
Банк контрагента
МФО банку контрагента
Сума документа
Код типу документа
Призначення платежу
Додаткова інформація до платежу
Будь-які змінні для накопичення або розрахунку проміжних
значень шаблонів

<Вираз I-J>:
Формула, що представляє собою числовий або строковий вираз обчислення
атрибута. У виразі допускається використання будь-яких функцій Clarion,
функцій MIN, MAX, СЖАТЬ, FormatIBAN, CreateIBAN, КУРС_НБУ,
КУРС_ПРОДАЖИ, КУРС_ПОКУПКИ, GET_FORECAST, STOP_SCRIPT,
значення полів вводу (ЗНАЧЕНИЕ1, … ЗНАЧЕНИЕ20), номер головного
(першого) документа операції (НОМЕР_ГЛ), номер попереднього документа
операції (НОМЕР_ПР), назви шаблонів в фігурних дужках або тимчасові
змінні в фігурних дужках, що використовуються для розрахунку або
накопичення проміжних значень.
Додавання в базу даних проводиться по досягненню кінця області або після
досягнення запису "ДОБАВИТЬ=0". Рядків, які містять запис "ДОБАВИТЬ=0" може
бути кілька.
Примітка. У разі нульового значення суми документ не створюється. Для кожного
документа операції необхідно заповнити всі необхідні поля документа, тому що після
додавання документа поля бази даних очищаються.
Приклад:
MFO=351469
KOD=840
KP=КУРС_ПРОДАЖИ({KOD})
KN=КУРС_НБУ({KOD})
GRN=ЗНАЧЕНИЕ1*{KP}
NBU=ЗНАЧЕНИЕ1*{KN}
S1=({NBU}-{GRN})
NP='Продаж ' & Clip(ЗНАЧЕНИЕ1)& ' USD за курсом = ' & {KP} & '.'
! Проводка 1 (в валюті)
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КВ={KOD}
НАШ_МФО1={MFO}
НАШ_СЧЕТ='380020000000000'
ИХ_МФО1={MFO}
ИХ_СЧЕТ='10020000000000'
СУММА=ЗНАЧЕНИЕ1
НАЗНАЧ1={NP}
Т_Т=15
ДОБАВИТЬ=0
КВ=980
НАШ_МФО1={MFO}
НАШ_СЧЕТ='10020000000000'
ИХ_МФО1={MFO}
ИХ_СЧЕТ='38013000000000'
СУММА={GRN}
НАЗНАЧ1={NP}
Т_Т=17
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! Видатковий касовий ордер
! Проводка 2 (грн. Еквівалент по курсу
покупки)

! Прибутковий касовий ордер
Закладка 'Довідники'

На закладці в списку відображаються основні довідники програми (своїх рахунків,
рахунків контрагента, призначень платежу, банків, валют і т.д.). У першій колонці
відображаються найменування довідників і поле, поруч з яким буде при генерації
перебувати кнопка виклику довідника, а нижче у вигляді "дерева" - найменування
можливих полів для перенесення. У другій колонці навпроти поля для перенесення
відображається пов'язане з ним додаткове поле (при виборі значення поля довідника
будуть перенесені у відповідні додаткові поля).
Кнопки
Змінити
(Ctrl+Enter)
Додавання (зміна) зв'язку поля довідника з додатковим полем - вибір зі
списку. Поля довідника не можуть бути перенесені в типи полів, визначені
як дата, або перемикач, або варіант вибору.
Видалити
(Delete)
Видалення зв'язку поля довідника з додатковим полем.
4.4.10.1.1 Коригув ання поля типов ої операції

Вікно призначене для коригування найменування поля, типу поля, найменування
довідника типової операції. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження
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обраних дій. Кнопка [

Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні

Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування поля шаблону. При створенні фінансових документів по
шаблону введена назва поля шаблону буде виводитися в формі заповнення.
Тип поля
Строковий
Числовий
Дата
Перемикач
Варіант вибору

В поле можна буде ввести будь-які друковані символи,
цифри, знаки
В поле можна буде ввести тільки цифри
В поле можна буде ввести тільки дату або вибрати дату з
календаря
Значення поля ІСТИНА (1) або ХИБНІСТЬ (0)
Значення поля повинно бути вибрано зі списку

Зберегти для регулярних платежів
Для регулярних платежів введене раз значення поля для подальших
платежів буде заповнюватися автоматично (буде недоступно для
коригування).
Список варіантів вибору
В даний список додаються варіанти для вибору. Кнопки

(Додати),

(Змінити),
(Видалити),
(Очистити),
(Перемістити вгору),
(Перемістити вниз).
Поле доступне тільки для типу поля "Варіант вибору".
Довідник
Вибір або відмова від використання довідника. При виборі довідника при
заповненні форми поруч з даним полем з'явиться кнопка вибору значень з
довідника. Для додаткового довідника вибране значення буде перенесено у
вказане поле, а для інших довідників будуть переноситися всі значення в
поля відповідні настроювань закладки 'Довідники' форми коригування
типової операції.
Поле доступне тільки для типів полів "Строковий" або "Числовий". Для типу
поля "Дата" в якості довідника можна буде викликати календар.
Додатковий довідник
(Alt+1)
Вибір довідника зі списку додаткових довідників.
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Загальна довжина
Загальна довжина поля вводу або поля довідника. Для числового шаблону в
загальну довжину включається десяткова точка, що розділяє цілу і дробову
частину, якщо вказана дробова частина, сума довжин цілої та дробової
частин і знак, якщо число визначено як знакове. Розмір цілої частини числа
не може бути менше одиниці.
Для типу поля "Дата" довжина завжди 10 і формат вводу ДД/ММ/РРРР. Для
типу поля "Варіант вибору" підраховується автоматично по довжині
максимального елемента в списку варіантів вибору.
Дробова частина
Для числового типу поля число знаків після десяткового дробу.
Знакове
Значення числового поля може бути введено зі знаком "мінус".
Поле доступне тільки для типу поля "Числовий".
Обов'язкове введення
При формуванні документа по шаблону дане поле необхідно заповнити
обов'язково.
Поле доступно для типів полів "Строковий", "Числовий" і "Дата". Для типу
поля "Варіант вибору" в будь-якому випадку поле обов'язково для
заповнення (вибору).
Прописні літери
Значення даного поля буде вводитися прописними (великими) літерами.
Поле доступне тільки для типу поля "Строковий".
Тільки читання
При формуванні документа дане поле буде неможливо заповнити з
клавіатури, а заповниться воно може тільки після вибору значення з
довідника (календаря).
Поле доступно для типів полів "Строковий", "Числовий" і "Дата".
4.4.10.2 Створення фінансових документів по шаблону

Вікно призначене для вводу полів групової операції і подальшого формування
документів типової операції по обраному шаблону. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.

© ПФ "Енігма-Софт"

168

"Стиль" - Клієнт-Банк

Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні поля, які визначені в формі коригування типової операції. У формі вводу
полів типової операції в лівій частині відображаються назви полів для даної операції,
а в правій - їх значення. Якщо додаткове поле може вибиратися з довідника
(визначається настроюваннями), то викликати один з основних довідників програми
або додатковий довідник можна по кнопці зліва від поля, або, перебуваючи на полі
натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D. Якщо додаткове поле - дата, то можна
викликати календар, або, перебуваючи на полі натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D.
Обов'язкові для введення поля позначаються символом '*'. У разі, коли у поля в
настроюваннях включений перемикач 'Тільки читання', то доступ до поля закритий
(заборонено ввод з клавіатури).
Для регулярних платежів першим рядком йде найменування підгрупи типової
операції. При створенні нової підгрупи поле доступно для заповнення. Всі поля
заповнюються значеннями за останньою операції по підгрупі. Якщо немає платежів
по підгрупі або типова операція була змінена, то всі поля доступні для зміни. В
іншому випадку поля, визначені в настроюваннях як 'Зберігати для регулярних
платежів', доступні тільки на перегляд.
4.4.10.2.1 Список спів робітників

У вікні відображається список співробітників. Залежно від обраної закладки, список
впорядкований по прізвищу, ідентифікаційному коду, табельному номеру. У списку
передбачена можливість швидкого пошуку співробітника по перших символах його
прізвища, ідентифікаційного коду або табельного номеру.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового співробітника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 941) або в
системі зареєстрований АРМ "Розрахунок заробітної плати".
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового співробітника на основі обраного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 941) або в
системі зареєстрований АРМ "Розрахунок заробітної плати".
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування обраного співробітника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 941) або в
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системі зареєстрований АРМ "Розрахунок заробітної плати".
Видалити
(Delete)
Видалення обраного співробітника.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 941) або в
системі зареєстрований АРМ "Розрахунок заробітної плати" або в разі
виклику списку для вибору.
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з вибором співробітника і перенесення П.І.Б. співробітника в
форму коригування, що викликала список.
Позначити всіх
Позначити всіх співробітників в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
(Ctrl+G)
Зняти позначки з усіх співробітників в списку.
Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх співробітників на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попереднього позначеного співробітника.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступного позначеного співробітника.
Актуалізація співробітників
Актуалізація списку співробітників.

(Ctrl+F8)

Показати підсумки
(Ctrl+B)
Виклик списку для вибору формули отримання підсумків. Після вибору
формули відкривається колонка з підсумками. При виході з вікна зі списком
формул без вибору колонка з підсумками ховається.
4.4.10.2.1.1 Коригув ання списку спів робітників

Вікно призначене для додавання або зміни співробітників. Поточний режим
відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження
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обраних дій. Кнопка [

Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.

Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Прізвище І.Б.
Прізвище, Ім'я та По батькові співробітника. Обов'язковий параметр,
повинен містити в 1-х 10 позиціях не менше 3-х не пробільних символів.
Заборонені символи з кодами до 31 і перераховані в рядку ZAPRSTR файлу
настроювань.
Посада
Посада співробітника.
Ідентифікаційний код
Ідентифікаційний номер (код).
Табельний номер
Табельний номер.
Додаткове поле 1
Додаткове поле 2
Додаткове поле 3
Додаткове поле 4
Додаткові поля.
Поле недоступно для редагування, якщо в INI-файлі не заданий параметр
"Cadre Param 1" (2, 3, 4).
4.4.10.2.2 Список користув ачів комплексу

У списку представлені користувачі комплексу. Кожен користувач характеризується
номером і псевдонімом. Список впорядковано по псевдонімам користувачів. Крім
того, в списку відображаються прізвище і посада користувача.
Кнопки
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з вибором і перенесення параметрів користувача в форму
коригування, з якої викликаний список.
Позначити всіх

(Ctrl+A)
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Позначити всіх користувачів в списку.
Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх записів в списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
Змінити позначки всіх записів на протилежні.

(Ctrl+L)

Попередня позначка
Знайти в списку попередню позначку.

(Ctrl+Alt+ )

Наступна позначка
Знайти в списку наступного позначку.

(Ctrl+Alt+ )

4.4.11 Інші платіжні системи
4.4.11.1 Контрагенти інших платіжних систем

У списку представлені контрагенти інших платіжних систем (не НБУ), впорядковані
в алфавітному порядку. У списку відображаються рахунок і найменування партнера,
а гарячим записом - адреса (назва будівлі, вулиця, будинок, місто, поштовий індекс і
назва країни).
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового партнера в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 495).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового партнера в список за зразком обраного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 495).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування реквізитів партнера.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 495).
Видалити
(Delete)
Видалення партнера зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 495).

© ПФ "Енігма-Софт"

172

"Стиль" - Клієнт-Банк

Вибрати
(Enter)
Перенесення реквізитів бенефіціара в фінансовий документ.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні, рахунку, адресі, країні
контрагента.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
4.4.11.1.1 Коригув ання контрагентів інших платіжних систем

Вікно призначене для додавання, зміни або видалення контрагентів інших платіжних
систем. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Рахунок
Номер рахунку бенефіціара.
Найменування
Найменування бенефіціара.
Найменування (продовження)
Продовження найменування бенефіціара, якщо не вмістилося в поле
"Найменування".
Адреса (найменування будівлі)
Найменування будівлі бенефіціара.
Адреса (номер будинку і назва вулиці)
Номер будинку і назва вулиці місця розташування бенефіціара.
Країна
(Alt+1)
Країна бенефіціара вибирається з довідника країн.
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Місто, поштовий індекс
Назва міста, поштовий індекс бенефіціара.
Місто, поштовий індекс (продовження)
Продовження назви міста, поштового індексу бенефіціара.
Код IBAN
Код IBAN бенефіціара.
Заповнення адреси (назва будівлі, вулиця, будинок, місто, поштовий індекс) не є
обов'язковим для SWIFT. При заповненні багаторядкових полів (найменування,
місто) бажано не розбивати слова, а переносити по пробілам, тире або іншим знакам
розділу.
4.4.11.2 Банки інших платіжних систем

В основному списку представлений список банків з BIC-кодами, типом платіжної
системи та найменуваннями. Список впорядковано по BIC-коду або найменуванням
(порядок визначається закладкою) в порядку зростання. У списку передбачена
можливість швидкого пошуку банку по BIC-коду або найменуванням. У списку внизу
вікна відображаються інші реквізити банку (адреса, інформація про філії, місце
розташування, POB і ін.).
Кнопки коригування недоступні в разі заборони адміністратора (код доступу 495) або
в разі відсутності вказівника "Pay Systems" в секції SWIFT INI-файлу.
Кнопки
Додати
Додавання нового банку в список.

(Insert)

Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового банку в список за зразком обраного.
Змінити
Коригування реквізитів банку.

(Ctrl+Enter)

Видалити
УВидалення банку зі списку.

(Delete)

Вибрати

(Enter)
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Перенесення реквізитів банку в форму заповнення платежу по системі
SWIFT.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в реквізитах банку.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Імпортувати
(Ctrl+I)
Створення або оновлення нових банків з текстового файлу.
4.4.11.2.1 Коригув ання банку іншої платіжної системи

Вікно призначене для додавання, зміни або видалення записів з довідника банків
інших платіжних систем. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [
Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Платіжна система
Вибір зі списку, визначеного параметром "Pay Systems" в секції SWIFT INIфайлу.
BIC-код
Унікальний код банку в обраній платіжній системі.
Найменування банку
Правила заповнення визначаються вимогами платіжної системи.
Інформація про філію
Якщо дана установа - філія банку, то заповнюється найменування філії.
Місто банку
Місто, в якому розташована установа.
Адресу банку
Юридична адреса.
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Розташування банку
Місто та індекс юридичної адреси банку.
Країна банку
Країна, в якій знаходиться банк.
POB-код (коррахунок)
Код POB для SWIFT, коррахунок для БИК або інша інформація.
Розташування POB
Місце розташування (місто) POB.
Країна POB
Країна POB.
4.4.11.3 Довідник країн

У списку представлені коди і назви країн. Порядок проходження записів
визначається закладками. У списку передбачена можливість швидкого пошуку за
кодом або найменуванням.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нової країни в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 495).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нової країни в список на основі поточної.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 495).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування коду або найменування країни.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 495).
Видалити
(Delete)
Видалення країни зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (Код доступу 495).
Вибрати
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Вибір країни зі списку і перенесення в форму заповнення реквізитів
бенефіціара.
Імпортувати
(Ctrl+I)
Додавання або оновлення нової країни в список з текстового файлу.
Заповнення інформації при коригуванні:
Перехід по полях вводу: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавіша [Enter] підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
4.4.12 Центр управління системи захисту x.509
У верхньому списку відбивається список запитів на сертифікацію (значок )),
сертифікати, що діють (значок ) і сертифікати термін дії яких не настав або
закінчено (значок ). У списку відображється власник сертифіката, його посада,
права підпису документа, права зашифрування (розшифрування). Право
зашифрування (розшифрування) автоматично дає право підпису файлу.
У нижньому списку відображається повна інформація про обраний запит або
сертифікат.
Кнопки
Додати ключ посадової особи
(Insert)
Додавання нового ключа посадової особи, формування запиту на сертифікат.
Запит на сертифікат поміщається у вихідний каталог зв'язку з банком.
Додати ключ, реквізити скопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового ключа посадової особи на основі поточного, формування
запиту на сертифікат. Запит на сертифікат поміщається у вихідний каталог
зв'язку з банком.
Видалити інформацію про запит на сертифікат (Delete)
Видалення інформації про запит на сертифікат зі списку. Якщо у вихідному
каталозі зв'язку з банком знаходиться запит на сертифікат, то він також
видаляється. Видалення потрібно тільки в тому випадку, якщо на етапі
сертифікації відбувається відбраковування. При позитивній сертифікації
запит на сертифікат перетворюється в сертифікат.
Повторно зберегти запит на сертифікат

(Ctrl+S)
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Повторне створення файлу запиту на сертифікат. Файл поміщається у
вихідний каталог зв'язку з банком.
Надрукувати запит
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм. Звіт формується на підставі настроювань звітів
по таблицях. Залежно від активної записи в верхньому списку викликається
список запитів на сертифікат або запитів на скасування сертифіката.
Створити резервну копію ключа
(F5)
Операція копіювання ключа з одного носія інформації на інший.
Змінити пароль ключа на носії
(Ctrl+Enter)
Зміна пароля ключа на вибраному носії ключової інформації.
Видалити ключ з носія
(Ctrl+Delete)
Видалення ключа з носія інформації. Носій ключової інформації повинен
підтримувати операцію видалення (не бути апаратним модулем).
Переглянути контекст секретних ключів
(Shift+Enter)
Перегляд інформації про ключі на вибраному носії інформації.
4.4.12.1 Генерація ключа

Дане вікно призначене для генерації ключа, створення запиту на сертифікат. Кнопка
[ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Поля 'Ідентифікатор DOCPOST:', 'Ідентифікаційний код:', 'Найменування організації:'
заповнюються автоматично згідно файлу настроювань.
Поле 'Місце розташування:' необхідно вибрати з довідника (кнопка

).

Заповнення полів 'Прізвище Ім'я По батькові', 'Підрозділ', 'Посада' відповідно до
державних стандартів є обов'язковим.
Поле 'Права підпису' заповнюється відповідно до запропонованих варіантів. Для
організацій і приватних підприємців з двома підписами під документами - 'Перший
підпис', 'Другий підпис' або 'Без права підпису'. Для приватних підприємців з одним
підписом під документами і фізичних осіб - 'Підпис документа' або 'Без права
підпису'.
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В поле 'Пароль ключа' потрібно ввести пароль, а потім його повторити (поле
'Підтвердити пароль'). Для зручності в правому верхньому куті вікна виведена
розкладка клавіатури (мова вводу). Значення 'Caps Lock' відображається для
включеної - прописними буквами значення мови, для виключеною - малими.
Поле 'Шлях до ключу' вказує в залежності від типу обраного пристрою зберігання
ключа:
Шлях до ключу для типу 'Вказати розташування'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати папку.
Деталізація типу пристрою 'SMART-карта'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати носій.
4.4.12.1.1 Вибір місця розташув ання

Вікно призначене для вибору місця розташування організації при генерації ключів
системи захисту x.509. У лівій частині вікна знаходиться список адміністративних
одиниць (областей). У правій частині вікна знаходиться список населених пунктів
обраної області. Списки поставляються розробником і не коригуються з програми. У
разі, якщо в списку відсутній населений пункт, то слід вибрати районний центр.
Кнопки
Вибрати
(Enter)
Перенесення області та населеного пункту в форму генерації ключа.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні населеного пункту.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
4.4.12.1.2 Вибір носія ключов ої інформації

Вікно призначене для вибору носія ключової інформації типу пристрою 'SMARTкарта' системи захисту x.509. У списку відображаються типи пристроїв, які
підтримуються програмою (значок ). Значком позначені апаратні модулі,
значком
- програмні.
Кнопки
Вибрати

(Enter)
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Перенесення коду і найменування пристрою в процедуру, що викликала
список.
4.4.12.2 Резервне копіювання ключа

Дане вікно призначене для резервного копіювання ключа. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Поле 'Шлях до ключу' для пристрою зберігання ключа вказує в залежності від типу
обраного пристрою:
Шлях до ключу для типу 'Вказати розташування'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати файл ключа (Key-6.dat).
Деталізація типу пристрою 'SMART-карта'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати носій ключової інформації.
В поле 'Пароль ключа' потрібно ввести пароль. Для зручності в правому верхньому
куті вікна виведена розкладка клавіатури (мова вводу). Значення 'Caps Lock'
відображається для включеної - прописними буквами значення мови, для
виключеною - малими.
Поле 'Шлях до ключу' для пристрою призначення вказує в залежності від типу
обраного пристрою:
Шлях до ключу для типу 'Вказати розташування'. За допомогою кнопки
(Ctrl+D) необхідно вибрати папку.
Деталізація типу пристрою 'SMART-карта'. За допомогою кнопки
(Ctrl+D) необхідно вибрати носій.
Обидва носія ключової інформації повинні підтримувати операцію копіювання (не
бути апаратними модулями).
4.4.12.3 Зміна пароля ключа

Дане вікно призначене для зміни пароля ключа. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Поле 'Шлях до ключу' вказує в залежності від типу обраного пристрою зберігання
ключа:
Шлях до ключу для типу 'Вказати розташування'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати файл ключа (Key-6.dat).
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Деталізація типу пристрою 'SMART-карта'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати носій ключової інформації.
В поле 'Старий пароль' потрібно ввести пароль ключа. Для зручності в правому
верхньому куті вікна виведена розкладка клавіатури (мова вводу). Значення 'Caps
Lock' відображається для включеної - прописними буквами значення мови, для
виключеною - малими. В поле 'Новий пароль' потрібно ввести, а потім його
повторити (поле 'Підтвердити пароль').
Носій ключової інформації повинен підтримувати операцію зміни пароля (не бути
апаратним модулем).
4.4.12.4 Ввод пароля ключа

Дане вікно призначене для вводу пароля секретного ключа при операціях підпису
документа, підпису файлу, шифрування (розшифрування) файлу. Поточний режим
відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження
обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Для системи захисту x.509 ключ підпису файлу є ключем шифрування
(розшифрування).
В поле 'Пароль ключа' потрібно ввести пароль ключа. Для зручності в правому
верхньому куті вікна виведена розкладка клавіатури (мова вводу). Значення 'Caps
Lock' відображається для включеної - прописними буквами значення мови, для
виключеною - малими.
Якщо значення параметра INI-файлу Enter PIN=Screen, то у вікні включається
віртуальна (екранна) клавіатура, а введення пароля повинен здійснюватися тільки з
неї. Для значення Enter PIN=Combined вводити пароль можна як з віртуальної, так і
з звичайної клавіатури. При включеному перемикачі 'Зсув клавіатури після
натискання кнопки' після кожного вводу символу віртуальна клавіатура змінює
положення відносно вікна.
Поле 'Шлях до ключу' вказує в залежності від типу обраного пристрою зберігання
ключа:
Шлях до ключу для типу 'Вказати розташування'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати файл ключа (Key-6.dat).
Деталізація типу пристрою 'SMART-карта'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати носій ключової інформації.
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4.4.12.5 Перегляд контексту ключа

Дане вікно призначене для перегляду контексту секретного ключа.
Поле 'Шлях до ключу' вказує в залежності від типу обраного пристрою зберігання
ключа:
Шлях до ключу для типу 'Вказати розташування'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати файл ключа (Key-6.dat).
Деталізація типу пристрою ' SMART-карта'. За допомогою кнопки
(Ctrl+F) необхідно вибрати носій ключової інформації.
Після вибору пристрою або папки в списку відобразиться інформація про сертифікат
або запит на сертифікацію. Інформація про сертифікат відображається в тому
випадку, якщо для обраного ключа знайдений сертифікат в таблиці відкритих ключів.
Носій ключової інформації повинен підтримувати перегляд контексту (не бути
апаратним модулем).
4.4.13 Користувачі
У списку представлені користувачі, яким дозволено вхід в програму. Кожен
користувач характеризується номером і псевдонімом. Список впорядковано по
псевдонімам користувачів. Крім того, в списку відображаються прізвище і посада
користувача. Доступ до даного списку дозволений тільки користувачеві з номером 1.
Символом [ ] в першій колонці списку позначені користувачі, яким заборонений
вхід в програму. У списку передбачена можливість швидкого пошуку інформації по
першому символу псевдоніма користувача.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового користувача в список. Після додавання користувача
необхідно встановити йому права доступу.
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового користувача в список з одночасним копіюванням йому
прав доступу користувача, якого було обрано вказівником в списку.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування реквізитів користувача в списку.
Видалити
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Видалення вибраного користувача зі списку.
Кнопка недоступна в разі, якщо вибрано користувача з кодом 1.
Доступ
(Ctrl+A)
Призначення прав доступу обраному користувачу.
Імпорт доступу
(Ctrl+I)
Зміна прав доступу обраного користувача по текстовому файлу. Права
додаткового доступу не змінюються.
Експорт доступу
(Ctrl+E)
Створення текстового файлу з правами доступу обраного користувача.
Дозволити вхід в АРМ
(Ctrl+U)
Дозволити обраному користувачу вхід в програму.
Заборонити вхід в АРМ
(Ctrl+B)
Заборонити обраному користувачу вхід в програму.
Протокол роботи користувача
Протокол дій користувача в програмі.

(Ctrl+T)

4.4.13.1 Коригування користувачів

Дане вікно призначене для:
Додавання користувача програми в список користувачів. Номер
користувачеві присвоюється автоматично.
Зміни адміністратором псевдоніма, прізвища, посади та ідентифікаційного
коду користувача.
Вилучення адміністратором користувача з системи.
Обов'язкової початкової зміни пароля користувача, призначеного
адміністратором (заборонено повторення пароля, призначеного
адміністратором).
Зміни користувачем свого пароля.
Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В,
Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування
обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
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Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Псевдонім
Ім'я користувача, запитуване при вході в систему.
ПІБ
Прізвище, ім'я та по батькові користувача. Можна використовувати при
виводі в звіт.
Посада
Посада користувача. Можна використовувати при виводі в звіт.
Ідентифікаційний код
Ідентифікаційний код користувача. Можна використовувати при виводі в
звіт.
Додаткові параметри
Чотири додаткові параметри.
Пароль
Пароль користувача. Запитується при вході в систему.
В режимі коригування реквізитів користувача поле вводу пароля
недоступно. Кнопка

відкриває поле для вводу.

Вимоги до паролю в разі значення параметра "Strong Password" в файлі ..\Bal3
\Winbal.ini < 20:
Довжина від 6 до 32 символів.
Заборонені послідовності одного символу або символів з кодами, які
монотонно зростають (зменшуються).
Розрізняються українські та латинські літери.
Малі та великі літери не розрізняються.
Вимоги до паролю в разі значення параметра "Strong Password" в файле ..\Bal3
\Winbal.ini >= 20:
Максимальне значення складності 80. При значенні > 80 - складність = 80.
Довжина від 8 до 32 символів.
Розрізняються українські та латинські літери.
Малі та великі літери розрізняються.
Підвищення складності:
Кількість знаків
+ (n*4)
Великі літери
+ ((len-n) *2)
Малі літери
+ ((len-n) *2)
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Цифри
Символи
Цифри або символи в середині
Відповідність вимогам
Зниження складності:
Тільки букви
Тільки цифри
Знаки, що повторюються
Послідовні великі літери
Послідовні малі літери
Послідовні цифри
Послідовність букв > 3
Послідовність цифр > 3

+ (n*4)
+ (n*6)
+ (n*2)
+ (n*2)
-n
-n
- (n (n-1))
- (n*2)
- (n*2)
- (n*2)
- (n*3)
- (n*3)

Повтор пароля
Необхідно повторити ввод пароля.
4.4.13.2 Права доступу користувача

Режим призначений для перегляду прав доступів обраного користувача і
призначення цих прав. У списку відображаються коди доступів підсистеми.
У списку відображаються коди доступу до виконання операцій, що поставляється
розробником, а також список кодів додаткового доступу, розбитий на визначені
розробником групи. У списку представлені коди доступу, найменування операції і
відмітка про дозвіл користувачеві виконувати дану операцію. Для зміни стану
позначки (дозвіл/заборона виконання операції) необхідно лівою кнопкою
маніпулятора "миша" натиснути в області позначки.
Кнопки
Додатковий доступ
(Ctrl+S)
Виклик списку кодів додаткового доступу.
Кнопка доступна тільки в разі, коли курсор в списку знаходиться на дочірніх
рядках пунктів "Додатковий доступ".
Дозволити все
(Ctrl+A)
Дозволити користувачеві доступ по всім кодам.
Заборонити все
(Ctrl+G)
Заборонити користувачеві доступ за всіма кодами.
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Проінвертувати все
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх доступів на протилежні.
4.4.13.2.1 Додатков ий доступ

Режим призначений для перегляду і коригування кодів додаткового доступу обраної
групи.
У списку відображаються коди доступів і найменування коду.
Кнопки
Додати
Додавання нового коду доступу до цієї групи.

(Insert)

Змінити
Коригування найменування коду доступу.
Кнопка недоступна, якщо список порожній.

(Ctrl+Enter)

Видалити
(Delete)
Видалення поточного коду доступу. При видаленні коду у записах, які були
закриті даними кодом, код доступу очищається, тобто заборони знімаються.
Кнопка недоступна, якщо список порожній або процедура викликана для
вибору.
Вибрати
(Enter)
Вибір поточного запису в форму коригування.
Заповнення інформації при коригуванні:
Перехід по полях вводу: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавіша [Enter] підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
4.4.13.3 Протокол дій користувача

У списку представлений протокол роботи обраного користувача. Список
впорядковано по зменшенню дати і часу. У списку відображаються дії за інтервал дат
від поточної до поточної мінус 30 днів. Інтервал можна змінити (кнопка
Ctrl+I). . Список можна експортувати в текстовий файл (кнопка
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У протоколі фіксується:
Початок роботи користувача в програмі ("Реєстрація");
Вихід з програми ("Кінець роботи");
Спроби підбору пароля при несанкціонованому доступі або в разі
забудькуватості користувача ("Немає доступу!");
Електронні підписи документа;
Анулювання електронних підписів;
Видалення документа;
Забракування документа;
Відправка документа;
Зв'язок з банком;
Результати обробки виписок.
4.4.14 Доступ користувачів
Режим призначений для перегляду прав доступів користувачів в розрізі доступів і
призначення цих прав. У списку відображаються коди доступів підсистеми і всі
зареєстровані користувачі.
У лівій частині вікна знаходиться список кодів доступу до виконання операцій, що
поставляється розробником, а також список кодів додаткового доступу, розбитий на
визначені розробником групи. У списку представлені коди доступу та найменування
операції. У правій частині вікна знаходиться список користувачів комплексу. У
списку представлені коди користувача, його ім'я і відмітка про дозвіл користувачів
доступу до виконання операції, обраної в лівому списку. Для зміни стану позначки
(дозвіл/заборона виконання операції) необхідно лівою кнопкою маніпулятора "миша"
натиснути в області позначки обраного користувача.
Кнопки
Додатковий доступ
(Ctrl+S)
Виклик списку кодів додаткового доступу.
Кнопка доступна тільки в разі, коли курсор в списку знаходиться на дочірніх
рядках пунктів "Додатковий доступ".
Дозволити всім
(Ctrl+A)
Дозволити всім користувачам виконання операції.
Заборонити всім
(Ctrl+G)
Заборонити всім користувачам виконання операції.
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(Ctrl+L)

4.4.15 Візування документів
У вікні відображається список значень розширеного типу документів, власних
рахунків і умови накладення додаткових візуючих підписів.
Кнопки
Додати
Додавання нового значення.

(Insert)

Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового значення на підставі поточного.
Змінити
Коригування обраного значення.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення вибраного значення зі списку.

(Delete)

4.4.15.1 Коригування настроювань візування

Вікно призначене для додавання, зміни і видалення настроювань візування
документів. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
При накладенні останнього підпису на фінансовий документ перевіряються умови
для візування. Спочатку йде пошук запису з зазначеними в фінансовому документі
розширеним типом документа і номером розрахункового рахунку. Якщо такий не
існує, то шукається запис з зазначеними розширеним типом документа і всіма
рахунками. Якщо і така не знайдено, то шукається запис за всіма типами документів і
всіма рахунками. У разі відсутності умови для всіх типів і всіх рахунків візи не
ставляться.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Всі поля
обов'язкові для заповнення. Для заповнення доступні наступні поля:
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Тип документа
(Alt+5)
Ввод або вибір типу документа з довідника. Якщо значення типу документа нуль, то умови перевіряються для всіх типів документів.
Рахунок
(Alt+6)
Вибір розрахункового рахунку з довідника. При виборі "всі рахунки"
вказувати тип документа не обов'язково. Для будь-якої іншої записи обов'язково.
Перемикичі постановки віз
При включеному перемикачі та сумі документа більшої або рівної введеній в
поле суми необхідна дана віза на документ.
Суми
При включеному перемикачі постановки віз можна ввести суму. При сумі
менше введеної дану візу ставити не треба.
[Коди доступу]
(Alt+1)
(Alt+2)
(Alt+3)
(Alt+4)
Коди доступу. Вибір коду доступу зі списку додаткових кодів доступу
користувачів. Для користувачів, яким відкритий доступ, дозволено ставити
відповідну візу. При включеному перемикачі відповідної візи код доступу
необхідно визначити обов'язково.

4.5

Сервіс
Розділ головного меню 'Сервіс' містить наступні пункти:
Пам'ятні дати
Ведення списку пам'ятних дат (при збігу поточної дати з однією з дат списку
буде виводитися коментар до зазначеної дати).
Архівація даних
Створення резервної копії файлів даних.
Код доступу 980
Настроювання INI-файлу
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Настроювання INI-файлу програми (загальних настроювань всіх
користувачів секцій SYSTEM і Swift).
Код доступу - тільки адміністратор.
Загальні настроювання комплексу
Настроювання INI-файлу WinBal3.Ini (загальні настроювання всіх програм
комплексу).
Код доступу - тільки адміністратор.
Оновлення версії
Оновлення версії програми.
Код доступу 560.
Настроювання принтера
Вибір принтера 'за замовчуванням', що відрізняється від обраного 'за
замовчуванням' в системі для роботи в програмі, і установка настроювань
принтера.
Настроювання інтерфейсу
Настроювання шрифту, мови для програм комплексу.

4.5.1

Пам'ятні дати
У списку відображаються пам'ятні дати (день і місяць) і коментар до дати. При
запуску програми або виході з режиму "Пам'ятні дати", якщо поточна дата збігається з
однією з дат списку, в рядку статусу (нижній рядок екрана) буде виведено коментар
до відповідної дати.
Кнопки
Додати
Додавання пам'ятної дати в список.

(Insert)

Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання пам'ятної дати в список на основі поточної.
Змінити
Коригування пам'ятної дати.

(Ctrl+Enter)

Видалити

(Delete)
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Видалення дати зі списку.
4.5.1.1

Коригування пам'ятних дат

Вікно призначене для додавання, зміни і видалення пам'ятних дат. Поточний режим
відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження
обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Всі поля
обов'язкові для заповнення. Для заповнення доступні наступні поля:
День
День місяця пам'ятної дати. День, в якому видавати повідомлення.
Місяць
Місяць пам'ятної дати. Місяць, в якому видавати повідомлення.
Коментар
Коментар до пам'ятної дати. Текст, що виводиться в рядок стану програми,
якщо зазначений день і місяць відповідають системній дати.
4.5.2

Архівація даних
Цей режим дозволяє створити резервну копію даних. Не забувайте регулярно
копіювати дані! Дані стискаються вбудованим архіватором (ZIP).
Архів створюється в кореневій папці комплексу з ім'ям 'YYYYMMDD_hhmm.zip' (дата
і час). При включеному перемикачі 'Архівувати тільки змінені файли' архівуються
тільки ті файли, які змінилися з часу створення останнього повного архіву, а ім'я
архіву 'імя_полного_архіва_YYYYMMDD_hhmm.zip'. Якщо у користувача відсутній
код доступу 981, то дозволяється архівувати лише змінені файли.
При натисканні на кнопку [ Виконати] (Alt+В, Enter) відбувається запуск процесу
архівації. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - вихід в Головне меню.
Рекомендуємо регулярно копіювати дані, це загальне правило безпечної роботи
на комп'ютері!
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Оновлення версії
Вікно призначене для запуску режиму оновлення версії програми. Кнопка [
Виконати] - (Alt+В, Enter) – запуск процесу оновлення. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) – вихід з режиму без оновлення або переривання процесу оновлення.
Якщо зв'язок з банком здійснюється по FTP-з'єднанню (по вбудованому FTP) і в
настроюваннях FTP на закладці "Оновлення версій" налаштований шлях до файлу
оновлень, то робляться такі дії:
Програма встановлює FTP-з'єднання і скачується файл списку оновлень.
Визначається необхідність оновлення (порівнюється поточна версія
програми і версія в списку оновлень). Якщо поточна версія не менше версії
за списком, то FTP-з'єднання розривається і процес оновлення
припиняється.
По вмісту файлу списку оновлень визначаються файли, що вимагають
оновлення.
Викачувати файли більш пізніх версій, але тільки в тому випадку, якщо вони
не були завантажені раніше (в попередньому сеансі оновлення, що
завершився обривом зв'язку).
Потім файли розархівуються, старі зберігаються в папці
CLIENT\Upgrade\OldVer\, а на їх місце записуються нові.
Якщо зв'язок з банком здійснюється через зовнішню програму або в настроюваннях
FTP на закладці "Оновлення версій" не налаштований шлях до файлу оновлень, то
пошук списку і файлів оновлень здійснюється в локальних папках CLIENT\In\,
CLIENT\Arc_In\ і CLIENT\Mail\. Якщо знайдені всі необхідні файли, то вони
розархівуються, старі зберігаються в папці CLIENT\Upgrade\OldVer\, а на їх місце
записуються нові.

4.5.4

Настроювання інтерфейсу
Режим призначений для зміни виду і розміру шрифту , вибору мови при роботі
програми. Встановлюється для всіх програм комплексу.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Розмір
Вибір розміру шрифту зі списку.
Жирний шрифт
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При включеному перемикачі зображення напівжирним.
Стандартний шрифт програми
При включеному перемикачі застосовується шрифт програми (Helv,
визначений в операційній системі, як правило, MS Sans Serif).
Виберіть мову
Вибір зі списку одної з зареєстрованих в системі мов.
Приховати заборонені пункти меню
При включеному перемикачі заборонені пункти головного меню будуть
приховані.
Кнопки
Шрифт
Вибір найменування шрифту зі списку.

(Ctrl+F)

Виконати
(Enter, Alt+В)
Підтвердження обраних дій, тобто застосування обраних настроювань
шрифту, мови та ін.
Відмінити
Скасування вибраних настроювань.

4.6

(Esc, Alt+О)

Допомога
Розділ головного меню 'Допомога' містить інформацію, що полегшує
користувачеві освоєння програми:
Зміст
Зміст довідкової системи програми.
Пошук...
Виклик пошуку за ключовими словами.
Про програму
Інформація про версію програми і засобах зв'язку зі службою підтримки ПФ
"Енігма-Софт".
Контекстно-залежні екрани допомоги доступні з будь-якого місця програми по
клавіші [F1].
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Файл настроювань (INI-файл)
Ряд настроювань програми зберігається в спеціальних текстових файлах.
Настроювання комп'ютера (принтер за замовчуванням для програми, зовнішні
редактори текстових і DBF файлів та ін.) зберігаються в файлі \Documents And Settings\
Користувач\ Local Settings\Application Data\Enigma Soft\Style.INI.
Загальні настроювання для всіх користувачів зберігаються в файлі UPP\Style4.INI.
Загальні константи для всіх програм комплексу зберігаються в файлі BAL3\WinBal3.
INI.

5.1

Загальні настроювання всіх користувачів
Загальні настроювання для всіх користувачів зберігаються в файлі UPP\Style4.INI. Всі
параметри налаштовуються з програми. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) збереження внесених змін і вихід з форми коригування. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - вихід з форми коригування без збереження змін.

В даному файлі для роботи використовуються наступні секції:
Секція [SYSTEM]
Секція [FTP]
Секція [SWIFT]
5.1.1

Секція [SYSTEM]
Дану секцію можна умовно розділити на такі підрозділи:
Реєстрація користувача і система
Настроювання роботи з документами
Настроювання імпорту
Настроювання системи захисту
Настроювання формату DOCPOST
Настроювання системи зв'язку з банком
Настроювання зв'язку з програмою "Стиль" - Бухгалтерія

5.1.1.1

Реєстрація користувача і система

Bank Name=

Найменування електронного банку. Параметр
використовується при виборі електронного банку зі списку.
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Bank Mfo=
Kart OKPO=
Kart Name=
IDENT=
SERIAL=
PROGNOSIS=

5.1.1.2
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Якщо не вказано, то найменування буде BankXXX.
МФО банку. Параметр необхідний для розрахунку серійного
номера.
Ідентифікаційний код клієнта.
Найменування клієнта.
Номер клієнта в системі DOCPOST ( видається банком).
Реєстраційний номер користувача (видається банком).
Включення режиму прогнозування залишку на рахунку при
вводі документів і виведення результату в рядок стану. За
замовчуванням = ON (прогноз включений).

Настроювання роботи з документами

ZAPRSTR=

Список символів заборонених до використання в
найменуванні контрагентів, банків і призначеннях
платежу та ін. При спробі вводу в полях перерахованих
символів, буде видаватися повідомлення про помилку.
AUTONUM=
Відключення автонумерації фінансових документів при
додаванні. За замовчуванням AUTONUM=ON
(автонумерація включена).
PERIOD_AUTONUMBERING= Період автонумерації документів. Може приймати
значення: DAY, MONTH, YEAR. При цьому нумерація
документів, пропонована системою, буде починатися з
початку при зміні дня, місяця або року.
CHK_DEB_CRED=
Режим контролю на збіг рахунків дебету і кредиту. За
замовчуванням =ON (заборона вводу документів з
однаковими рахунками дебету і кредиту).
AutosetDestination=
Автоматична підстановка призначення платежу після
вибору (вводу) рахунка контрагента. За замовчуванням
=OFF (не підставляти).
Звіти
SubTriad=

SimbTriad=
SimbKopeck=
PathTmp=
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Визначає розбиття цілої частини суми на тріади при
виведенні в звіт. За замовчуванням =OFF (немає
розбивки на тріади).
Визначає символ розбиття цілої частини суми на тріади
при виведенні в звіт. За замовчуванням - пробіл.
Визначає символ поділу цілої і дробової частини суми
при виведенні в звіт. За замовчуванням - кома.
Визначає папку, в яку будуть поміщатися звіти, якщо не
перевизначена в першому рядку настроювань шаблону.
За замовчуванням - робоча папка програми.
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Настроювання імпорту

IMPDIR=

IMPORT_STREAM=

ACCOUNT_FILE=

IMP_VYP_FILE1=
...
IMP_VYP_FILE9=

EXTERNAL_PAY=

5.1.1.4

Призначає папку з якої починається пошук файлів для
імпорту. За замовчуванням мається на увазі поточна
папка Сlient\UPP.
Визначає режим імпорту документів. Можливі
значення On (форма коригування не відкривається),
Off (відкривається форма коригування) або Show Error
(форма коригування відкривається при помилці у
вхідних даних). За замовчуванням
IMPORT_STREAM=Show Error.
Повне найменування (зі шляхом) файлу імпорту
розрахункових рахунків. За замовчуванням
'ACCOUNT.TXT' в папці Сlient\UPP.

Номер шаблону імпорту в списку шаблонів (список
шаблонів імпорту платіжних документів) для імпорту
виписок довільного формату.
Вказівник для корпоративних користувачів. Дозволяє
при імпорті документів банку прийом файлів ^F.

Настроювання системи захисту

Parent ID=

Single Signature=

AUTO_SIGN=

SIGN_MAIL=

SHOW_DOC=

Enter PIN=

Визначає ідентифікатори, перераховані через крапку з комою,
робочих місць, на адресу яких (крім банку) будуть
шифруватися повідомлення. Наприклад, Parent ID=UJK10D;
UJK10E.
Дозволяє підписувати документи лише одним підписом.
Один з двох варіантів ON або OFF. За замовчуванням Single
Signature=OFF.
Визначає режим вводу або імпорту документа з одночасною
підписом: 1 - першої особи, 2 - другої особи, 0 - режим
відключений (за замовчуванням).
Визначає режим підпису поштових повідомлень. Можливі
значення: ON або OFF. При включеному режимі потрібно
перед відправкою обов'язковий підпис першої особи і другої
особи (за замовчуванням SIGN_MAIL=ON).
Відключення виведення на екран фінансового документа при
підписі. Можливі значення: ON або OFF. За замовчуванням =
OFF (при підпису документа форма коригування не
відкривається).
Визначає спосіб вводу Pin-Коду підпису. Можливі значення:
Keyboard (екранна клавіатура не показується, ввод тільки з
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клавіатури), Screen (ввод тільки з екранної клавіатури) або
Combined (комбінований ввод). За замовчуванням Enter
PIN=Keyboard.
5.1.1.5

Настроювання формату DOCPOST

Настроювання формату DOCPOST визначаються банком.
PERIOD=

5.1.1.6

Завдання правила вказівки номера дня в іменах файлів запитів
та фінансових документів. Можливі значення: MONTH або
WEEK (за замовчуванням WEEK).

Настроювання системи зв'язку з банком

FTP=ON
STREAM=

CLEAR_QUERY=ON

MAIL_TEMPLATE=

DATE_QWEST=ON
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Включення вбудованого режиму зв'язку з FTP-сервером або
режиму оновлення версій (FTP=Update).
Запуск імпорту документів банку після режиму "Зв'язок з
банком", а також індикація вмісту папок CLIENT\IN і
CLIENT\ARC_IN. 0 - імпорт документів банку не
запускається, вміст CLIENT\IN і CLIENT\ARC_IN
відображається. 1 – імпорт документів банку запускається,
вміст CLIENT\IN і CLIENT\ARC_IN відображається. 2 –
імпорт документів банку запускається, вміст CLIENT\IN і
CLIENT\ARC_IN не відображається. Після зв'язку з банком
по вбудованому Ftp в разі наявності файлів в папці
CLIENT\IN незалежно від значення параметра імпорт
документів банку запускається, вміст CLIENT\IN і
CLIENT\ARC_IN не відображається.
Очищення групи рахунків 1 (групи рахунків запиту) після
формування запиту. За замовчуванням =OFF (група не
очищається).
Вказує номер шаблону документів поштової служби, за
допомогою якого при зв'язку з банком будуть автоматично
створені поштові повідомлення. Правила настроювання
шаблону описані в розділі "Зв'язок з банком".
Дозвіл запиту виписок за дату. За замовчуванням OFF
(заборонено запитувати виписки за попередні дати).
Значення параметра встановлюється за погодженням з
банком.
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Настроювання зв'язку з програмою "Стиль" - Бухгалтерія

COUNT_EXP=
GROUP_EXP=
COUNT_REC=
GROUP_REC=

5.1.2

Бухгалтерський рахунок, яким розмічаються всі документи
списання при імпорті виписок (за замовчуванням 631-0).
Типова бухгалтерська операція, якої розмічаються всі документи
списання при Імпорті виписок (за замовчуванням немає).
Бухгалтерський рахунок, яким розмічаються всі документи
надходження при імпорті виписок (за замовчуванням 361-0).
Типова бухгалтерська операція, якої розмічаються всі документи
надходження при Імпорті виписок (за замовчуванням немає).

Секція [FTP]
Всі параметри секції настроюються з програми. Див. Розділ "Настроювання зв'язку з
банком".

5.1.3

Секція [SWIFT]
OWN_NAME=

Найменування власника для платежів по системі SWIFT.
Значення даного параметра буде підставлена в платіж, якщо по
вибраному рахунку відсутне найменування власника для
платежів SWIFT.
OWN_ADDRESS= Адреса власника для платежів по системі SWIFT. Значення
даного параметра буде підставлена в платіж, якщо по
вибраному рахунку відсутня адреса власника для платежів
SWIFT.
BANK_NAME=
Найменування банку для платежів по системі SWIFT.
BANK_ADDRESS= Адреса банку для платежів по системі SWIFT.
Pay Systems=
Список платіжних систем для коригування банків, що
перераховані через вертикальну розділову лінію (Наприклад,
Pay Systems=SWIFT|БИК). У разі відсутності вказівника
коригування заборонене.

5.2

Файл WinBal3.ini
Загальні константи для всіх програм комплексу зберігаються в файлі BAL3\WinBal3.
INI в секції [SYSTEM]. Параметри коригуються з програми. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - збереження внесених змін і вихід з форми коригування. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - вихід з форми коригування без збереження змін.
CONSTANTS=NNN

Максимальний номер текстової константи, що задається у
файлі настроювань. Використовується для завантаження
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СXXX=

Strong Password=
UseZIP=
ReqType=
CheckDupCode=

CONTROL_OKPO=
EXTCLNUM=

Default Type=
User Param 1=
User Param 2=
User Param 3=
User Param 4=

Cadre
Cadre
Cadre
Cadre

5.3

Param 1=
Param 2=
Param 3=
Param 4=

текстових констант в пам'ять перед формуванням звіту.
Текстові константи, що використовуються в звітах. XXXтризначний номер константи. Ctrl+ (Ctrl+ ) дозволяє
перемістити поточний запис списку на одну позицію вгору
(вниз).
Числове значення, що визначає складність пароля входу в
систему.
Включення в списку контрагентів можливості роботи з
довідником поштових індексів. За замовчуванням = 'OFF'.
Включення ознаки обов'язкового вводу типу контрагента у
вікні коригування контрагентів. За замовчуванням = 'OFF'.
Включення режиму контролю ідентифікаційного коду та
податкового номера на дублікати в вікні коригування
контрагентів. За замовчуванням = 'OFF'.
Режиму контролю ідентифікаційного коду. За
замовчуванням = 'ON'.
Відкриття у вікні коригування поля для вводу додаткового
коду контрагента. Може бути використано при експорті або
імпорті для зв'язку з іншими програмами.
Найменування типу контрагента за замовчуванням.

Найменування додаткових параметрів списку користувачів
програми. Якщо який-небудь параметр не визначений, то
найменування в списку і формі коригування буде
"Додатковий параметр N".

Найменування додаткових параметрів списку співробітників
підприємства. Якщо який-небудь параметр не визначений,
то найменування у формі коригування буде "Додатковий
параметр N" і закритий для редагування.

Настроювання комп'ютера
Дана група настроювань зберігається в папці \Documents And
Settings\Користувач\Local Settings\Application Data\Enigma Soft комп'ютера (для
мобільної системи в папці BIN) в файлі Style.ini. Всі параметри даного файлу
настроюються з програми.
Секція [System]
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Editor=

DBView=

Font Name=
Font Size=
Font Style=
Language=
IPUsers=

Шлях і ім'я файлу зовнішнього текстового редактора. Якщо
ім'я зазначено, то при друці на текстовий принтер у вікні
попереднього перегляду з'являється можливість викликати
файл результату на редагування.
Шлях і ім'я файлу зовнішнього редактора (переглядача) DBFфайлів. Якщо ім'я зазначено, то після виведення в
результату звіту в файл, результат викликається на
редагування (перегляд).
Найменування шрифту програм.
Розмір шрифту програм.
Ознака начертання шрифту жирним.
Мова інтерфейсу програм.
Ім'я останнього зареєстрованого користувача при роботі з
Enigma Soft Database Server.
Секція [Style4]

prnt_bat=
prn_end_page=
prn_normal=
prn_semi_compr=
prn_compress=
savprt=
Имя принтера=ON
Width=
Height=

Bat-файл при друці звіту. Якщо вказано, то при друці на
текстовий принтер друк буде за допомогою даного файлу.
Символи переведення сторінки при друці тільки тексту.
Символи переведення принтера при друці тільки тексту для
друку нормальним шрифтом (10 точок на дюйм).
Символи переведення принтера при друці тільки тексту для
друку напівстиснуті шрифтом (12 точок на дюйм).
Символи переведення принтера при друці тільки тексту для
друку стисненим шрифтом (17 точок на дюйм).
Принтер обраний в програмі за умовчанням.
Для зазначеного принтера друк тільки тексту за
замовчуванням.
Розмір головного вікна програми по горизонталі.
Розмір головного вікна програми по вертикалі.

Секція [SignМФОДП]
Де: МФО - МФО електронного банку, ДП - ідентифікатор DOCPOST
1_DRIVE=
2_DRIVE=
4_DRIVE=

Пристрій зберігання ключа з першим підписом.
Пристрій зберігання ключа з другим підписом.
Пристрій зберігання ключа з шифрування/підпису файлу.
Секція [Vsch]

Sort String One=
Sort String Day=

Рядок сортування для перегляду рахунків виписки по
рахунку.
Рядок сортування для перегляду рахунків виписок за
інтервал дат.
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Секція [ІМ'Я_СЕКЦІІ]
Width=
Height=
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Розмір вікна ІМ'Я_СЕКЦІІ по горизонталі.
Розмір вікна ІМ'Я_СЕКЦІІ по вертикалі.
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Звіти
Формування звітів (експорт) по фінансовим документам, випискам, вимогам
контрагентів і іншим спискам (валют, курсів валют, контрагентів і розрахункових
рахунків) проводиться на основі звітних форм, які можуть створюватися і
коригуватися користувачем. Залежно від того, як складена звітна форма, результат
може формуватися тільки за обраним або за усіма документами в списку, що
відповідають вказаним умовам. Для формування необхідного звіту необхідно вибрати
його зі списку доступних в даному режимі звітних форм. Список звітних форм може
коригуватися користувачем.

6.1

Список звітних форм
У списку представлені зареєстровані в системі шаблони звітів, які можуть бути обрані
користувачем. У списку відображаються найменування шаблону, його вид
(текстовий, графічний, RTF, DBF або XLS), кодування, номер звіту та коментар. Як
коментар видається вміст рядка настроювань, що починається з виразу '%REPORT
COMMENT%'. Над списком шаблонів розташований список фільтрів, що випадає.
Залежно від режиму, в якому знаходиться користувач (виписки, платіжні доручення
та ін.), в списку відображаються різні шаблони.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового текстового, графічного, DBF, RTF або XLS шаблону в
список. Перед додаванням необхідно вибрати тип звіту.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового шаблону до списку на основі обраного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування настроювань текстової звітної форми, редагування графічного
шаблону, шаблону DBF-файлу, шаблону RTF-файлу або шаблона XLS-файлу,
вказаного курсором вибору.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Видалити
Видалення шаблону зі списку.

(Delete)
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Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Вибрати
(Enter)
В залежності від настроювань звіту друк або виклик вікна попередніх
настроювань звіту з можливістю вказати попередній перегляд перед
виведенням на принтер або відразу вивод сформованого звіту на принтер.
Вибрати і настроїти
(Shift+Enter)
Виклик вікна попередніх настроювань звіту з можливістю вказати
попередній перегляд перед виведенням на принтер або відразу вивод
сформованого звіту на принтер.
Настроїти шаблон
(Ctrl+T)
Дана кнопка дозволяє для текстових звітів переглянути і скоригувати шаблон
звітної форми на екрані.
Дана кнопка дозволяє для графічних, DBF, RTF або XLS звітів переглянути і
скоригувати область формул.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Зробити шаблоном за замовчуванням
(Ctrl+D)
Зробити обраний шаблон шаблоном за замовчуванням.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні, а якщо включений
перемикач 'Шукати в настройках шаблону', то і в області настроювань.
Якщо зведений пермикач 'Ставити позначки', то на всіх шаблонах, в яких
знайдено шуканий підрядок, ставляться позначки.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Настроїти фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Виклик вікна з настроюваннями фільтрів по найменуванню шаблонів.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Позначити всіх
Позначити всі шаблони в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки

(Ctrl+G)
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Зняти позначки з усіх шаблонів списку.
Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх шаблонів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений шаблон.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений шаблон.
Оновити шаблони
(F5)
Оновлення настроювань шаблонів списку або додавання нових шаблонів за
зразком шаблонів з постачальницької версії.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Імпортувати з інших режимів
(Ctrl+Shift+I)
Додавання в список звітів з інших режимів. Наприклад, з виписок в платіжні
доручення.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Імпортувати з текстового файлу
(Ctrl+I)
Створення або оновлення настроювань шаблону по вибраному (вибраним)
текстовому файлу.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
Зберегти в текстовий файл
(Ctrl+E)
Створення текстових файлів настроювань по помічених шаблонах в списку у
разі відміток або поточного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 990).
6.1.1

Коригування текстових звітних форм
Дане вікно викликається тільки в разі коригування текстового звіту. У формі
коригування текстового звіту можна задавати кількість рядків, що виводяться на
сторінку, розмір шрифту (8, 10), орієнтацію аркушу (книжкова, альбомна) і формат
паперу (A3, A4). Можна вказати ознаки, за якими буде показаний звіт для
попереднього (перед виводом на принтер) перегляду та ознака, за якою буде
виводитися перед формуванням звіту вікно для завдання кількості рядків, розміру і
орієнтації аркушу, розміру шрифту, а також вказівник попереднього перегляду звіту.

© ПФ "Енігма-Софт"

Звіти

207

Ці настроювання будуть використовуватися при формуванні звіту, і запропоновані
для коригування у вікні попереднього настроювання.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Найменування
Найменування звітної форми.
Рядків
Поле визначає кількість рядків на сторінці звіту.
Розмір шрифту
8
Розмір шрифту звіту, що виводиться - 8 (підтримується WIN-принтерами).
10 Розмір шрифту звіту, що виводиться - 10 (підтримується WINпринтерами).
Тип паперу
A3 Розмір аркушу А3.
A4 Розмір аркушу А4.
Ориєнтація
Книжкова
Альбомна

Розташування тексту виведеного звіту вертикально на аркуші.
Розташування тексту виведеного звіту горизонтально на аркуші.

Кодування
Вибір кодування файлу результату зі списку.
Попередній перегляд
Можливість переглянути результат підготовки звіту.
Виводити вікно настроювань
При включеному перемикачі буде відкрито вікно попередніх настроювань
звіту після вибору шаблону і перед формуванням звіту.
Код доступу
(Alt+1)
Код доступу до шаблону. Вибір коду доступу до шаблону зі списку
додаткових кодів доступу користувачів. Для користувачів, яким не дозволені
коригування та доступ до даних дверей, шаблон не відображається в списку.
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Закладка 'Додаткові параметри'
У лівій колонці найменування чотирьох додаткових параметрів. Ви можете ввести
найменування додаткових полів для поточної звітної форми. При виклику вікна
попередніх настроювань поля, що мають найменування, будуть відкриті для вводу
значень полів додаткових параметрів.
У правій колонці списки довідників. При виклику вікна попередніх настроювань для
полів, що мають найменування, і для яких визначено довідник, стане доступним
можливість вибору значення із зазначеного довідника.
6.1.2

Коригування графічних звітних форм
У вікні коригування графічних звітів розташоване головне меню режиму аналогічне
пунктам головного меню, панель інструментів і робоча область. У головному меню
містяться пункти з управління робочою областю і полями - текстовими, строковими,
малюнками та ін, що містяться в робочій області. Робоча область розбивається на
області звіту. Для зручності роботи з областями існує горизонтальна лінійка і для
кожної області - вертикальна, одиниця розподілу в якій - міліметр, і горизонтальна
лінійка з найменуванням області і стилем в квадратних дужках (якщо визначено).
У заголовку вікна міститься найменування звіту.
Деякі пункти меню і кнопки на панелі інструментів стають доступні тільки тоді, коли
дії по цих режимах можливі. Наприклад, кнопки і пункти меню з управління
властивостями області стають доступні тільки тоді, обрана область. Ознакою вибору
об'єкта (області чи поля) є квадрати червоного кольору в кутках об'єкта.
Відповідно пункти меню і кнопки з управління властивостями поля стають доступні
після того, як поле вибрано.
Пункти меню "Вирівнювання" і відповідні кнопки на панелі інструментів стають
доступні тільки тоді, коли обрані кілька полів, причому вказані дії проводяться щодо
останнього обраного поля, наприклад, вирівняти по правій/лівій або верхній/нижній
межі або по ширині/висоті одного з полів. Для вибору декількох полів одночасно
необхідно натиснути клавішу "Ctrl" і не відпускаючи її - за допомогою маніпулятора
"миша" вибирати поля, з якими хочете зробити групову дію. При цьому кожне
вбрання поле буде облямовують квадратами червоного кольору, а всі попередні поля
- квадратами синього кольору.
Головне меню містить пункти:
Меню 'Звіт'
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(Ctrl+N)

Відкрити...
(Ctrl+O)
Вибір зі списку і відкриття для редагування або перегляду іншого шаблону
графічного звіту.
Зберегти
(Ctrl+S)
Збереження змін, внесених в поточний шаблон графічного звіту.
Зберегти як...
(Ctrl+Shift+S)
Збереження змін, внесених в поточний шаблон графічного звіту з
можливістю змінити найменування звіту. Може бути використання для
копіювання звіту.
Властивості звіту...
(Shift+Enter)
Виклик вікна для перегляду або коригування властивостей поточного звіту.
Шрифт звіту...
Виклик вікна, що містить настроювання шрифту звіту. Обраний шрифт
визначає обраний "за замовчуванням" шрифт для області і для конкретного
елемента звіту.
Формули звіту...
(Ctrl+Shift+F)
Виклик вікна для перегляду або редагування області 'ФОРМУЛЫ' звіту.
Принтер...
Виклик вікна, що містить настроювання принтера з можливістю
перевизначення принтера для виведення звіту і настроювань принтера.
Попередній перегляд...
(F3)
Виклик вікна для вибору областей звіту, які будуть виведені у вікно
попереднього перегляду.
Стилі звіту
(Ctrl+Т)
Виклик вікна, що містить настроювання стилів.
Вихід
Вихід з режиму редагування шаблону.
Меню 'Область'
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Вставити область...
(Ctrl+Insert)
Запуск режиму по вставці нової області звіту і виклик вікна настроювань
властивостей області.
Властивості області...
(Enter)
Виклик вікна для перегляду або редагування властивостей області.
Видалити область
(Delete)
Видалення обраної області, що спричинить за собою видалення всіх полів,
розміщених на області.
Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення області вгору на одну щодо інших областей звіту.
Доступна тільки тоді, коли вибрана область - не перша в звіті.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення області вниз на одну щодо інших областей звіту.
Доступна тільки тоді, коли вибрана область - не остання в звіті.
Меню 'Поле'
Вставити рядок...
(Insert)
Виклик режиму ініціалізації строкового поля, що містить текст або змінну.
Рядок буде вставлений в потрібне місце в області звіту після того, як курсор
маніпулятора "миша" буде підведений до того місця в звіті, в яке необхідно
вставити рядок, і натиснута ліва кнопка "миші".
Скасування обраного дії - натискання правої кнопки "миші".
Для коригування властивостей строкового поля скористайтеся режимом
"Властивості поля"
Вставити текст...
(Shift+Insert)
Виклик режиму ініціалізації текстового поля, що містить текст.
Текст буде вставлений в потрібне місце в області звіту після того, як курсор
"миші" буде підведений до того місця в звіті, в яке потрібно вставити
інформацію, і натиснута ліва кнопка "миші".
Скасування обраного дії - натискання правої кнопки "миші".
Для коригування властивостей текстового поля скористайтеся режимом
"Властивості поля"
Вставити малюнок...

(Alt+Insert)
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Виклик режиму ініціалізації малюнка.
Рамка малюнка буде вставлена в потрібне місце в області звіту після того, як
курсор "миші" буде підведений до того місця в звіті, в яке потрібно вставити
інформацію, і натиснута ліва кнопка "миші".
Скасування обраного дії - натискання правої кнопки "миші".
Для визначення файлу малюнка і настроювань розміру малюнка,
скористайтеся режимом "Властивості поля"
Властивості поля...
(Enter)
Виклик вікна для перегляду або коригування властивостей обраного
строкового або текстового поля або малюнка.
Доступно тільки для одного обраного поля.
Видалити поле
(Delete)
Видалення вибраного поля з області.
Якщо вибрано кілька полів - проводиться групове видалення всіх виділених
полів.
Меню 'Редагування'
Вирізати
(Ctrl+X)
Видалення виділеного поля або групи полів або малюнків і запам'ятовування
виділеного поля або групи полів, або малюнків.
Копіювати
(Ctrl+C)
Запам'ятовування виділеного поля або групи полів, або малюнків.
Вставити
(Ctrl+V)
Додавання в область звіту запам'ятованих одного або групи полів, або
малюнків.
Виділити все
(Ctrl+A)
Відмітка всіх полів і малюнків в обраній області.
Меню 'Вирівнювання'
Вирівняти по лівому краю
Вирівнювання вибраних полів по лівому краю останнього обраного.
Поширюється на групу полів.
Вирівняти по правому краю
Вирівнювання вибраних полів по правому краю останнього обраного.
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Поширюється на групу полів.
Вирівняти по верхній межі
Вирівнювання вибраних полів по верхній межі останнього обраного.
Поширюється на групу полів всередині однієї області звіту.
Вирівняти по нижній межі
Вирівнювання вибраних полів по нижній межі останнього обраного.
Поширюється на групу полів всередині однієї області звіту.
Вирівняти по вертикалі
Вирівнювання вибраних полів щодо центральної вертикальної осі,
визначеної як середина останнього обраного поля.
Поширюється на групу полів.
Вирівняти по горизонталі
Вирівнювання вибраних полів щодо центральної горизонтальної осі,
визначеної як середина останнього обраного поля.
Поширюється на групу полів всередині однієї області звіту.
Розподілити по вертикалі
Рівномірний (через рівні проміжки) розподіл обраних полів по вертикалі.
Поширюється на групу полів всередині однієї області звіту.
Розподілити по горизонталі
Рівномірний (через рівні проміжки) розподіл обраних полів по горизонталі.
Поширюється на групу полів.
Вирівняти за розміром
Вирівнювання розмірів (по вертикалі і по горизонталі) обраних полів до
розмірів останнього обраного поля.
Поширюється на групу полів.
Вирівняти по висоті
Вирівнювання розмірів (по вертикалі) обраних полів до розмірів останнього
обраного поля.
Поширюється на групу полів.
Вирівняти по ширині
Вирівнювання розмірів (по горизонталі) обраних полів до розмірів
останнього обраного поля.
Поширюється на групу полів.
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Центрувати вертикально
Центрування обраного поля або полів по центру області по вертикалі.
Поширюється на одне або декілька вибраних полів.
Центрувати горизонтально
Центрування обраного поля або полів по центру області по горизонталі.
Поширюється на одне або декілька вибраних полів.
Меню 'Допомога'
Виклик довідки по режиму.
Інші кнопки на панелі інструментів
Змінити шрифт активної деталі
Змінити шрифт активних деталей.

(Ctrl+F)

Напівжирний
(Ctrl+B)
Встановити\зняти напівжирне начертання шрифту по всім активним
деталям.
Курсив
(Ctrl+I)
Встановити\зняти начертання шрифту курсив по всім активним деталям.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Встановити\зняти підкреслене начертання шрифту по всім активним
деталям.
Змінити заливку фону активної деталі
(Ctrl+G)
Змінити заливку фону всім активним деталям.
Змінити колір меж активної деталі
Змінити заливку меж активних полів.

(Ctrl+Shift+B)

По лівому краю
Вирівнювати активні поля по лівому краю.

(Ctrl+L)

По центру
(Ctrl+E)
Вирівнювати активні поля по центру горизонталі.
По правому краю
Вирівнювати активні поля по правому краю.
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По верхньому краю
(Ctrl+Shift+U)
Вирівнювати активні поля по верхньому краю.
По центру
(Ctrl+Shift+E)
Вирівнювати активні поля по центру вертикалі.
По нижньому краю
(Ctrl+Shift+D)
Вирівнювати активні поля по нижньому краю.
Лінія зліва
(Alt+
Встановити\зняти лінію зліва у всіх активних полів.

)

Лінія знизу
(Alt+ )
Встановити\зняти лінію знизу у всіх активних полів.
Лінія праворуч
(Alt+ )
Встановити\зняти лінію праворуч у всіх активних полів.
Лінія зверху
(Alt+ )
Встановити\зняти лінію зверху у всіх активних полів.
Рамка навкруги поля
Встановити рамку навколо активних полів.

(Ctrl+Shift+R)

Інші можливості при редагуванні
Shift+Tab, Tab
Стрелки
Enter
Delete
6.1.2.1

Переміщення по полях всередині області, в якій розташоване
останнє обраного поле.
Переміщення обраних полів у відповідному напрямку.
Виклик властивостей обраної області або властивостей обраного
поля, якщо обрано тільки одне поле.
Видалення обраних полів або обраної області.

Властивості графічного звіту

Дане вікно призначене для коригування властивостей графічного звіту. У формі
коригування звіту можна задавати розмір паперу, розмір і колір шрифту, орієнтацію
паперу (книжкова, альбомна). Можна вказати ознаки, за якими буде показаний звіт
для попереднього (перед виводом на принтер) перегляду та ознака, за якою буде
виводитися перед формуванням звіту вікно для вибору принтера і вводу додаткових
параметрів.
Заповнення інформації у вікні
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Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Найменування
Поле визначає найменування звіту, що редагується.
Попередній перегляд
Можливість переглянути результат підготовки звіту з розбивкою на листи.
Виводити вікно настроювань
При включеному перемикачі буде відкрито вікно попередніх настроювань
звіту після вибору шаблону і перед формуванням звіту.
Код доступу
(Alt+1)
Код доступу до шаблону. Вибір коду доступу до шаблону зі списку
додаткових кодів доступу користувачів. Для користувачів, яким не дозволені
коригування та доступ до даних дверей, шаблон не відображається в списку.
Закладка 'Сторінка'
Тип паперу
Обраний зі списку тип паперу (розмір аркуша).
Ширина аркуша
Ширина (в міліметрах) аркуша для обраного типу паперу. Для типу паперу
"Paper User" можна змінити. Для інших типів паперу змінювати не можна.
Висота аркуша
Висота (в міліметрах) аркуша для обраного типу паперу. Для типу паперу
"Paper User" можна змінити. Для інших типів паперу змінювати не можна.
Орієнтація
Розташування тексту на аркуші при виведенні на принтер (вертикально або
горизонтально).
Поля
Відступи від краю паперу при виведенні на принтер:
Ліве
Лівий відступ від краю паперу при виведенні на принтер.
Відступ має межу, визначену можливостями принтера.
Верхнє
Відступ зверху від краю паперу при виведенні на принтер.
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Праве
Нижнє

Відступ має межу, визначену можливостями принтера.
Відступ праворуч від краю паперу при виведенні на принтер.
Відступ має межу, визначену можливостями принтера.
Відступ знизу від краю паперу при виведенні на принтер.
Відступ має межу, визначену можливостями принтера.
Закладка 'Шрифт'

Назва
(Ctrl+F)
Вибір зі списку шрифтів, встановлених на комп'ютері, шрифту, розміру,
начертання, кольору для елементів, що містять текст в звіті.
Вибрані параметри шрифту будуть встановлюватися для кожної області.
Напівжирний
(Ctrl+B)
Встановити\зняти напівжирне начертання шрифту.
Курсив
(Ctrl+I)
Встановити\зняти начертання шрифту курсив.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Встановити\зняти підкреслене начертання шрифту.
Закреслений
(Ctrl+S)
Встановити\зняти закреслене начертання шрифту.
Закладка 'Додаткові поля'
У лівій колонці найменування чотирьох додаткових параметрів. Ви можете ввести
найменування додаткових полів для поточної звітної форми. При виклику вікна
попередніх настроювань поля, що мають найменування, будуть відкриті для вводу
значень полів додаткових параметрів.
У правій колонці списки довідників. При виклику вікна попередніх настроювань для
полів, що мають найменування, і для яких визначено довідник, стане доступним
можливість вибору значення із зазначеного довідника.
6.1.2.2

Властивості області графічного звіту

Дане вікно призначене для коригування властивостей області графічного звіту. У
формі коригування області звіту можна задавати найменування області, висоту
області, ознаки, за якою область завжди буде починатися з нової сторінки або буде
останньою на сторінці, а також найменування, начертання, розмір і колір шрифту.

© ПФ "Енігма-Софт"

Звіти

217

Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Найменування
Найменування області звіту. Найменування області має бути сформоване
відповідно до правил настроювань областей звітних форм. У разі
неправильного найменування область буде проігнорована.
Висота
Висота області звіту в міліметрах. Якщо висота звіту перевищує висоту
листа, то область переноситься на наступний лист.
Почати з нової сторінки
Ознака, за якою дана область завжди буде починатися з нової сторінки.
Остання на сторінці
Ознака, яка визначає що дана область буде завжди останньою на сторінці.
Закладка 'Шрифт'
Встановити шрифт звіту
Ознака, за яко встановлюється шрифт, визначений в настроюваннях звіту.
Назва
(Ctrl+F)
Вибір зі списку шрифтів, встановлених на комп'ютері, шрифту, розміру,
начертання, кольору для елементів, що містять текст в звіті.
Напівжирний
(Ctrl+B)
Встановити\зняти напівжирне начертання шрифту.
Курсив
(Ctrl+I)
Встановити\зняти начертання шрифту курсив.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Встановити\зняти підкреслене начертання шрифту.
Закреслений
(Ctrl+S)
Встановити\зняти закреслене начертання шрифту.
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Колір заливки як у звіту
Ознака, за якою встановлюється прозорий колір фону.
Якщо ознака не встановлена, то можна визначити колір фону для області.
Колір фону
Змінити заливку фону.

(Ctrl+G)

Закладка 'Стиль'
Використовувати стиль що настроюється для даної області
Ознака, за якою можна включити механізм динамічної установки шрифту і
заливки області.
Найменування змінної стилю
Змінна, що встановлюється в настроюваннях формул звіту. Якщо значення
цієї змінної при виведенні в звіт даної області дорівнюватиме коду одного з
налаштованих стилів, то шрифт і/або заливка фону області і всіх елементів,
які використовують шрифт і заливку як у області, зміниться на зазначені в
стилі.
Успадковувати шрифт стилю
Ознака, за якою встановлюються шрифт і начертання, визначені в
настроюваннях стилю.
Успадковувати заливку стилю
Ознака, за якою встановлюється заливка, визначена в настроюваннях
стилю.
6.1.2.3

Властивості строкового/текстового поля

Дане вікно призначене для коригування властивостей строкового або текстового
поля графічного звіту, коригування стилю графічного звіту. У формі коригування поля
звіту можна задавати найменування поля, висоту поля, а також найменування,
начертання, розмір і колір шрифту, яким буде виводитися поле.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Код
Код (номер) стилю графічного звіту.
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Доступно тільки для коригування стилю.
Найменування
Текст або шаблон строкового або текстового поля.
Доступно тільки для коригування властивостей поля.
Шаблон
(Ctrl+T)
Вибір шаблону зі списку. Після вибору ознака 'Змінна' включається.
Доступно тільки для коригування властивостей поля.
Змінна
Ознака, за якою запроваджене найменування строкового поля буде
сприйматися як шаблон звітної форми. Як шаблон може виступати фіксоване
найменування або змінна, яка визначена в області 'ФОРМУЛЫ'.
Доступно тільки для коригування властивостей поля.
Горизонтальне вирівнювання
По лівому краю
Виведення тексту з вирівнюванням по лівому краю поля.
По правому краю
Виведення тексту з вирівнюванням по правому краю
поля.
По центру
Виведення тексту з вирівнюванням по центру поля.
Відступ
Відступ в міліметрах від краю поля (правого або лівого) в залежності від
вказаного розташування при виведенні.
Вертикальне вирівнювання
По верхньому краю Виведення тексту з притисканням до верхнього краю
поля.
По центру
Виведення тексту з розташуванням по середині поля.
По нижньому краю Виведення тексту з притисканням до нижнього краю
поля.
Доступно тільки для коригування строкових полів.
Закладка 'Шрифт'
Встановити шрифт області
Ознака, за якою встановлюється шрифт, визначений в настроюваннях
області.
Назва
(Ctrl+F)
Вибір зі списку шрифтів, встановлених на комп'ютері, шрифту, розміру,
начертання, кольору для поля.
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Напівжирний
(Ctrl+B)
Встановити\зняти напівжирне начертання шрифту.
Курсив
(Ctrl+I)
Встановити\зняти начертання шрифту курсив.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Встановити\зняти підкреслене начертання шрифту.
Закреслений
(Ctrl+S)
Встановити\зняти закреслене начертання шрифту.
Колір заливки як у області
Ознака, за якою встановлюється колір фону, визначений у настроюваннях
області.
Якщо ознака не встановлена, то можна визначити колір фону для поля.
Колір фону
Змінити заливку фону.

(Ctrl+G)

Закладка 'Обрамлення'
Лінії навколо деталі
Ліворуч
Лінія, що обрамляє поле зліва.
Товщина
Товщина лінії, що обрамляє поле, в міліметрах.
Колір
Вибір кольору лінії, що обрамляє поле (Alt+ ).
Праворуч
Лінія, що обрамляє поле праворуч.
Товщина
Товщина лінії, що обрамляє поле, в міліметрах.
Колір
Вибір кольору лінії, що обрамляє поле (Alt+ ).
Зверху
Лінія, що обрамляє поле зверху.
Товщина
Товщина лінії, що обрамляє поле, в міліметрах.
Колір
Вибір кольору лінії, що обрамляє поле (Alt+ ).
Знизу
Лінія, що обрамляє поле знизу.
Товщина
Товщина лінії, що обрамляє поле, в міліметрах.
Колір
Вибір кольору лінії, що обрамляє поле (Alt+ ).
Закладка 'Положення і розмір'
Закладка доступна тільки при коригуванні властивостей строкового або текстового

© ПФ "Енігма-Софт"

Звіти

221

поля графічного звіту.
Відступ щодо області
По осі X
Розташування лівого краю поля щодо лівого краю області в
міліметрах.
По осі Y
Розташування верхнього краю поля щодо верхнього краю
області в міліметрах.
Розмір деталі
Ширина
Висота

Ширина поля в міліметрах.
Висота поля в міліметрах.

Якщо значення що виводиться перевищує розмір поля, то значення буде
відрізуватися з лівого або правого боку в залежності від зазначеного розташування.
Закладка 'Стиль'
Закладка доступна тільки при коригуванні властивостей строкового або текстового
поля графічного звіту і включеному значенні 'Змінна' на закладці 'Загальні'.
Використовувати стиль що настроюється для даного поля
Ознака, за якою можна включити механізм динамічної установки
вирівнювання, шрифту, заливки і обрамлення поля.
Найменування змінної стилю
Змінна, що встановлюється в настроюваннях формул звіту. Якщо значення
цієї змінної при виведенні в звіт даного поля дорівнюватиме коду одного з
налаштованих стилів, то вирівнювання, шрифт, заливка і/або обрамлення
поля зміняться на зазначені в стилі.
Успадковувати вирівнювання стилю
Ознака, за якою встановлюється горизонтальне і вертикальне вирівнювання,
визначене в настроюваннях стилю.
Успадковувати шрифт стилю
Ознака, за якою встановлюються шрифт і начертання, визначене в
настроюваннях стилю.
Успадковувати заливку стилю
Ознака, за якою встановлюється заливка, визначена в настроюваннях
стилю.
Успадковувати обрамлення стилю
Ознака, за якою встановлюється обрамлення, визначене в настроюваннях
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стилю.
6.1.2.4

Властивості малюнка

Дане вікно призначене для визначення або перевизначення файлу малюнка,
вставленого в графічний звіт. У формі коригування малюнка можна визначити або
перевизначити файл малюнка що виводиться, висоту і ширину малюнка, а також
розташування малюнка щодо лівого верхнього кута області.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Файл малюнка
Вибір імені файлу малюнка, який має бути відображено.
Відступ щодо області
По осі X
Розташування лівого краю малюнка щодо лівого краю області в
міліметрах.
По осі Y
Розташування верхнього краю малюнка щодо верхнього краю
області в міліметрах.
Розмір деталі
Ширина
Висота

6.1.2.5

Ширина малюнка в міліметрах.
Висота малюнка в міліметрах.

Вибір деталей для попереднього перегляду

У вікні відображені два списки. У лівому - міститься список визначених у звіті
областей в порядку їх розміщення, в правому - список областей призначених для
попереднього перегляду, розміщених в порядку, визначеному користувачем.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab].
Кнопки
Виконати
(Enter, Alt+В)
Вихід з вікна з попередніми (без розрахунку і аналізу шаблонів) переглядом

© ПФ "Енігма-Софт"

Звіти

223

звіту.
Відмінити
(Esc, Alt+О)
Вихід з вікна без попереднього перегляду звіту.
Додати
(Insert)
Додавання в список обраних для попереднього перегляду області, на якій
встановлений курсор вибору в списку областей звіту.
При подвійному натисканні на ліву кнопку "миші", вказуючи курсором на
найменування області в лівому списку, найменування перейде в правий
список.
Видалити
(Delete)
Видалення області зі списку обраних для попереднього перегляду областей.
Очистити
(Ctrl+F8)
Видалення зі списку всіх обраних для попереднього перегляду областей.
Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення області вгору на одну щодо інших областей звіту.
Доступна тільки тоді, коли вибрана область - не перша в звіті.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення області вниз на одну щодо інших областей звіту.
Доступна тільки тоді, коли вибрана область - не остання в звіті.
6.1.3

Коригування шаблонів DBF-файлів
Дане вікно викликається тільки в разі коригування (додавання або зміни)
настроювань DBF-файлу звітної форми або шаблону імпорту. Поточний режим
відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження
обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Найменування
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Найменування звітної форми або шаблону імпорту.
Драйвер
Обраний зі списку драйвер файлу.
Роздільник
Символ-роздільник слів в разі вибору драйвера CSV.
Кодування
Вибір зі списку доступних для обраного драйвера і режиму (звіт/імпорт)
кодувань файлу (результату/імпорту).
Виводити вікно настроювань перед формуванням файлу
При включеному перемикачі буде відкрито вікно попередніх настроювань
звіту після вибору шаблону і перед формуванням звіту.
Для настроювань імпорту поле недоступне.
Код доступу
(Alt+1)
Код доступу до шаблону. Вибір коду доступу до шаблону зі списку
додаткових кодів доступу користувачів. Для користувачів, яким не дозволені
коригування та доступ до даних дверей, шаблон не відображається в списку.
Додаткові поля
Чотири додаткових поля:
У лівій колонці найменування полів. Ви можете ввести найменування
додаткових полів для поточного звіту. При виклику вікна попередніх
настроювань поля, що мають найменування, будуть відкриті для вводу
значень полів додаткових параметрів.
У правій колонці списки довідників. При виклику вікна попередніх
настроювань для полів, що мають найменування, і для яких визначено
довідник, стане доступним можливість вибору значення із зазначеного
довідника. Списки довідників доступні тільки під час настроювання
звітів.
Кнопки
Імпортувати структуру з DBF-файлу
(Ctrl+T)
Створення шаблону за структурою DBF-файлу присутнього на диску,
обраного користувачем. Імпорт шаблону проводиться за наступними
угодами:
Не підтримуються DBF-файли, структура яких відрізняється від
стандартної;
Memo і аналогічні їм поля DBF-файлів при імпорті не аналізуються;
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Про всі невідповідності видаються відповідні попередження.
Закладка 'Опис структури'
На закладці відображається список полів DBF-файлу: найменування поля у файлі
результату, тип поля, загальна довжина і довжина дробової частини.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового поля в структуру DBF-файлу.
Змінити
Коригування існуючого поля.
Кнопка недоступна, якщо список порожній.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення існуючого поля.
Кнопка недоступна, якщо список порожній.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення поля вгору на одну позицію в списку.
Доступна тільки тоді, коли вибране поле - не перше в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення поля вниз на одну позицію в списку.
Доступна тільки тоді, коли вибране поле - не останнє в списку.
Закладка 'Настроювання полів'
На закладці у вигляді дерева відбивається список областей звіту або імпорту, рядки в
області та поля заголовка DBF-файлу з прив'язкою до шаблону.
Кнопки
Область
Додавання нової області в список.

(Insert)

Рядок
(Ctrl+Insert)
Додавання нового рядка. Додасться рядок і поля опису DBF файлу.
Кнопка недоступна, якщо список порожній.
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Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування назви області або шаблону поля.
Кнопка недоступна, якщо список порожній або курсор в списку знаходиться
на рядку.
Видалити
Видалення області, рядка або шаблону.
Кнопка недоступна, якщо список порожній.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення області або рядка вгору на одну позицію в списку.
Доступна тільки тоді, коли вибрана область або рядок - не перші в списку і
курсор знаходиться на області або рядку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення області або рядка вниз на одну позицію в списку.
Доступна тільки тоді, коли вибрана область або рядок - не останні в списку і
курсор знаходиться на області або рядку.
6.1.3.1

Коригування поля опису DBF-файлу

Дане вікно викликається при додавання або зміни настроювань поля опису DBF
файлу. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування поля заголовка.
Тип поля
Обраний зі списку тип поля. Набір типів полів залежить від драйвера.
Загальна довжина
Загальна довжина поля. Загальна довжина поля залежить від драйвера і
типу поля. Для драйвера CSV довжина поля не має значення.
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Дробова частина
Кількість десяткових знаків для числових полів (Numeric і Float).
6.1.3.2

Коригування області або шаблону поля DBF-файлу

Дане вікно викликається при додавання або зміни області або зміні поля опису
шаблону. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування області або поля опису шаблону.
Найменування області для звітів повинно бути сформовано відповідно до
правил настроювань областей звітних форм. У разі неправильного
найменування області при підготовці звіту буде видано повідомлення про
помилку і звіт не сформується.
Найменування області для шаблонів імпорту може бути: '#ЗАГОЛОВОК',
'#ИТОГИ', '#ТЕЛО'. Причому область '#ТЕЛО' має бути присутня
обов'язково.
Найменуванням поля шаблону для звітів може виступати фіксоване
найменування або змінна, яка визначена в області '#ФОРМУЛЫ'.
Найменуванням поля шаблону для імпорту може виступати фіксоване
найменування або змінна (див. Структура шаблону імпорту).
Шаблон
(Ctrl+T)
Вибір найменування шаблону зі списку.
Кнопка доступна тільки при коригуванні поля опису шаблону.
6.1.4

Коригування шаблонів RTF-файлу
Дане вікно викликається тільки в разі коригування (додавання або зміни)
настроювань RTF-файлу звітної форми. Поточний режим відображається на рамці
вікна. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
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Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Найменування
Найменування звітної форми.
Вибрати файл
(Ctrl+F)
Ім'я RTF-файлу, в якому знаходиться опис областей і шаблонів звітної форми.
Редагувати шаблон
(Ctrl+E)
Відкрити RTF-файл для редагування вбудованим редактором.
Відкрити зовнішнім редактором
(Ctrl+O)
Відкрити RTF-файл для редагування зовнішнім редактором.
Виводити вікно настроювань перед формуванням файлу
При включеному перемикачі буде відкрито вікно попередніх настроювань
звіту після вибору шаблону і перед формуванням звіту.
Код доступу
(Alt+1)
Код доступу до шаблону. Вибір коду доступу до шаблону зі списку
додаткових кодів доступу користувачів. Для користувачів, яким не дозволені
коригування та доступ до даних дверей, шаблон не відображається в списку.
Додаткові поля
Чотири додаткових поля:
У лівій колонці найменування полів. Ви можете ввести найменування
додаткових полів для поточного звіту. При виклику вікна попередніх
настроювань поля, що мають найменування, будуть відкриті для вводу
значень полів додаткових параметрів.
У правій колонці списки довідників. При виклику вікна попередніх
настроювань для полів, що мають найменування, і для яких визначено
довідник, стане доступним можливість вибору значення із зазначеного
довідника. Списки довідників доступні тільки під час настроювання
звітів.
6.1.4.1

Редактор RTF-файлу

За допомогою редактора RTF можна створювати і редагувати як прості текстові
документи, так і документи зі складним форматуванням і малюнками. Є можливість
пов'язувати або впроваджувати дані з інших документів.
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Меню 'Файл'
Створити...
Створення нового документа.

(Ctrl+N)

Відкрити...
(Ctrl+O)
Вибір і відкриття існуючого документа для редагування.
Зберегти
Збереження активного документа.

(Ctrl+S)

Зберегти як...
(Ctrl+Shift+S)
Збереження активного документа під новим ім'ям.
Друк
Друк активного документа.

(F9)

Вихід
Завершення редагування, збереження документа.
Меню 'Виправлення'
Скасувати
Скасування останньої виконаної дії.

(Ctrl+Z)

Повторно виконати
(Ctrl+Y)
Повторне виконання останнього скасованої дії.
Вирізати
(Ctrl+X, Shift+Delete)
Видалення виділеного фрагмента в буфер обміну.
Копіювати
(Ctrl+C, Ctrl+Insert)
Копіювання виділеного фрагмента в буфер обміну.
Вставити
Вставка в документ вмісту буфера обміну.

(Ctrl+V, Shift+Insert)

Спеціальна вставка...
Вставка в документ вмісту буфера в заданому форматі.
Очистити
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Видалення виділеного фрагмента.
Виділити все
Виділення всього документа.

(Ctrl+A, Ctrl+Number Pad 5)

Знайти...
Пошук зазначеного зразка тексту.

(Ctrl+F)

Знайти далі
Повторення пошуку.

(F3)

Замінити...
Заміна одного тексту іншим.

(Ctrl+H)

Меню 'Вставка'
Об'єкт...
Вставка в документ нового об'єкта.
Шаблон...
(Ctrl+T)
Вставка в документ шаблону. Якщо при цьому було виділено фрагмент
тексту, то він видалиться, а замість нього підставиться шаблон.
Меню 'Формат'
Шрифт...
(Ctrl+Shift+F)
Вибір шрифту для виділеного фрагмента тексту. Установка шрифту
(найменування, начертання, розміру, кольору та ін.) можлива за допомогою
кнопок і випадаючих списків для кожної компоненти окремо.
Напівжирний
(Ctrl+B)
Використання напівжирного шрифту для виділеного фрагмента тексту.
Курсив
(Ctrl+I)
Використання курсиву для виділеного фрагмента тексту.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Безперервне підкреслення в виділеному фрагменті тексту.
Колір шрифту
Вибір кольору шрифту для виділеного фрагмента тексту.
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Заливання
(Ctrl+G)
Вибір кольору заливки фону для виділеного фрагмента тексту.
Маркер
(Ctrl+B)
Додавання в початок рядка маркера. Стиль маркера можна визначити
кнопкою .
Абзац...
(Ctrl+P)
Форматування поточного або виділених абзаців.
По лівому краю
(Ctrl+L, Ctrl+Лівий Shift)
Форматувати поточний або виділені абзаци по лівому краю.
По центру
(Ctrl+E)
Форматувати поточний або виділені абзаци по центру.
По правому краю
(Ctrl+R, Ctrl+Правий Shift)
Форматувати поточний або виділені абзаци по правому краю.
По ширині
(Ctrl+J)
Форматувати поточний або виділені абзаци по ширині.
Табуляція...
Установка табуляції.

(Shift+Tab)

Інші можливості при редагуванні
Shift+Backspace
Ctrl+Tab
Ctrl+'+'
Ctrl+Shift+'='
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+5
Ctrl+' (апостроф)

Ctrl+` (тупий наголос)
Ctrl+~ (тільда)
Ctrl+; (крапка з комою)
Ctrl+Shift+6
Backspace
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Видалення від курсора до початку слова
Табуляція
Нижній індекс/нормальний текст
Верхній індекс/нормальний текст
Міжрядкова відстань = 1
Міжрядкова відстань = 2
Міжрядкова відстань = 1.5
Апостроф над буквою. Після натискання ключа
натиснути потрібну букву (наприклад a, e, або u). Це
може бути застосовано тільки до англійської, французької,
німецької, італійської та іспанської розкладки клавіатури
Наголос (зворотний апостроф) над буквою. (Див Ctrl+')
Тільда над буквою. (Див Ctrl+')
Дві точки (умляут) над буквою. (Див Ctrl+')
Знак вставки (циркумфлекс) над буквою. (Див Ctrl+')
Якщо текст відмічений, то видаляє відзначене. Інакше
видаляє попередній символ
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Ctrl+Backspace
Insert
Ctrl+
Ctrl+
Ctrl+
Ctrl+
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+Page Up
Ctrl+Page Down
Ctrl+Delete
Ctrl+Shift+
Ctrl+Shift+
Ctrl+Shift+L
Ctrl+Shift+A
Esc

Видаляє все відзначене плюс до початку слова
Режим вставка/заміна
Пересунути курсор на слово вліво
Пересунути курсор на слово вправо
Пересунути курсор на попередній рядок
Пересунути курсор на наступний рядок
Пересунути курсор в початок документа
Пересунути курсор в кінець документа
Пересунути курсор сторінку вгору
Пересунути курсор сторінку вниз
Видалити наступне слово плюс виділений фрагмент
Відмітити до межі слова зліва
Відмітити до межі слова праворуч
Змінити стиль маркера
Переведення відміченого тексту в великі/маленькі букви
(Діє тільки для англійської)
Скасування перетягування відміченого фрагмента тексту

6.1.4.1.1 Формат абзацу

Вікно призначене для форматування активного або виділених абзаців. Кнопка [
Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Ліворуч
Величина відступу тексту в сантиметрах від лівого поля.
Праворуч
Величина відступу тексту в сантиметрах від правого поля.
Перший рядок
Величина відступу першого рядка від лівого поля (для виступу - негативне
число).
Вирівнювання
Список способів вирівнювання, доступних для активного або виділених
абзаців:
по лівому краю - для вирівнювання тексту по лівому краю;
по правому краю - для вирівнювання тексту по правому краю;
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по центру - для вирівнювання тексту між краями;
по ширині - для вирівнювання тексту по ширині.
6.1.4.1.2 Установ ка позицій табуляції

Вікно призначене для установки позицій табуляції активного або виділених абзаців.
У лівій частині вікна розташований список з введеними раніше значеннями. Для
установки нової позиції необхідно натиснути кнопку [
Додати] - (Insert) і після
заповнення значення натиснути клавішу Enter. Для відмови від змін - Esc. Кнопка [
Змінити] - (Ctrl+Enter) для зміни значення активного запису списку. За
допомогою кнопки [

Видалити] - (Delete) можна виключити значення активного

запису зі списку. За допомогою кнопки [
всі записи списку.

Очистити] - (Ctrl+Delete) видаляються

Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
6.1.5

Коригування шаблонів XLS-файлу
У вікні коригування XLS-шаблону розташоване головне меню режиму аналогічне
пунктам головного меню, панель інструментів і робоча область. У головному меню
містяться пункти з управління областями звіту, стовпцями, рядками і клітинками.
Робоча область розбивається на області звіту. На горизонтальній лінійці - номери
стовпців. Для кожної області - вертикальна лінійка з номерами рядків.
В редакторі можна виділяти як одну клітинку, так і групи клітинок, за допомогою
маніпулятора "миша" і клавіатури. Дії по виділенню описані в кінці даного розділу.
При виділенні клітинки виділяються заголовки області, рядки і стовпці, в які входить
ця група. У виділеної клітинки колір фону змінюється на інверсний. Колір заголовків
виділених областей, стовпців і рядків змінюється з сірого на світло-сірий. Остання
виділена клітинка називається активною і виділяється товстої рамкою. Якщо
виділена тільки одна клітинка й вона активна, то її колір не змінюється. При деяких
умовах виділення активної клітинки може не бути. Наприклад, при виділенні
стовпчика, якщо клітинка в першому рядку в стовпці, який виділяється, є об'єднаною
і є продовженням об'єднання. Активна клітинка може не бути виділеною.
Наприклад, якщо виділений прямокутний фрагмент, а потім на одній з клітинок
фрагмента була натиснута і відпущена ліва кнопка маніпулятора "миша" разом із
клавішею "Ctrl".
В заголовку вікна міститься найменування шаблону.
Головне меню містить пункти:
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Меню 'Отчет'
Створити...
Створення нового шаблону.

(Ctrl+N)

Створити по шаблону...
Створення шаблону на основі XLS файлу.

(Shift+Insert)

Відкрити...
(Ctrl+O)
Вибір зі списку і відкриття для редагування або перегляду іншого шаблону.
Зберегти
(Ctrl+S)
Збереження змін, внесених в поточний шаблон.
Зберегти як...
(Ctrl+Shift+S)
Збереження змін, внесених в поточний шаблон з можливістю змінити
найменування. Може бути використання для копіювання шаблону.
Властивості звіту...
(Shift+Enter)
Виклик вікна для перегляду або коригування властивостей поточного звіту.
Формули звіту...
(Ctrl+Shift+F)
Виклик вікна для перегляду або редагування області 'ФОРМУЛЫ' звіту.
Стилі звіту...
(Ctrl+T)
Виклик вікна, що містить настроювання стилів.
Вихід
Вихід з режиму редагування шаблону.
Меню 'Області'
Вставити область...
(Ctrl+Insert)
Вставка нової області. Область завжди додається в кінець шаблону.
Властивості області...
(Ctrl+Enter)
Виклик вікна для перегляду або редагування властивостей області.
Пункт доступний тільки в разі, якщо виділена одна область.
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Видалити область
(Ctrl+Delete)
Видалення обраних областей, що спричинить за собою видалення всіх
клітинок, розміщених в області.
Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення області вгору на одну щодо інших областей.
Доступно тільки тоді, коли обрана одна область і вона не перша.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення області вниз на одну щодо інших областей.
Доступно тільки тоді, коли обрана одна область і вона не остання.
Меню 'Стовпці'
Вставити стовпець ліворуч
(Ctrl+F5)
Вставка нового стовпця зліва від першого виділеного стовпця.
Вставити стовпець праворуч
(Ctrl+F6)
Вставка нового стовпця праворуч від останнього виділеного стовпця.
Властивості стовпця...
(Ctrl+F2)
Виклик вікна зміни ширини і інших параметрів стовпця.
Доступно тільки тоді, коли виділений один стовпець.
Видалити стовпці
(Ctrl+F8)
Видалення виділених стовпців.
Якщо виділені всі стовпці, то пункт недоступний.
Меню 'Рядки'
Вставити рядок зверху
(Shift+F5)
Вставка нового рядка зверху першого виділеного рядка.
Вставити рядок знизу
(Shift+F6)
Вставка нового рядка нижче останнього виділеного рядка.
Властивості рядка...
(Shift+F2)
Виклик вікна зміни висоти рядка.
Доступно тільки тоді, коли виділено один рядок.
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Видалити рядки
Видалення виділених рядків.

(Shift+F8)

Меню 'Клітинки'
Властивості клітинки...
(Enter)
Виклик вікна для перегляду або коригування властивостей активної клітинки
.
Встановити шрифт клітинок...
(Ctrl+F)
Виклик вікна, що містить настроювання шрифту виділених клітинок, зміна
шрифту клітинок.
Видалити вміст клітинок
(Delete)
Очищення всього вмісту (тексту, змінних стилю, вирівнювання, шрифту,
заливки, обрамлення) обраних клітинок.
Якщо в виділених клітинках є об'єднані, то такі клітинки роз'єднуються.
Пункт недоступний, якщо всі виділені клітинки порожні.
Очистити вміст клітинок
(Ctrl+0)
Очищення тексту і змінних стилю обраних клітинок.
Якщо в виділених клітинках є об'єднані, то об'єднання залишається.
Пункт недоступний, якщо всі виділені клітинки порожні.
Меню 'Редагування'
Вирізати
(Ctrl+X)
Видалення вмісту активної клітинки з запам'ятовуванням.
Копіювати
Запам'ятовування вмісту активної клітинки.

(Ctrl+C)

Вставити
(Ctrl+V)
Додавання в область звіту запомненої клітинки.
Виділити все
Виділення всіх клітинок шаблону.

(Ctrl+A)

Меню 'Допомога'
Виклик довідки по режиму.
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Інші кнопки на панелі інструментів
Групувати область
(Ctrl+Shift+G)
Ознака, за наявності якої в результуючому файлі всі рядки області будуть
згруповані (згорнуті).
Закріпити область
(Ctrl+Shift+I)
Ознака, за якою рядки і стовпці до зазначеної закріпленої клітинки в
результуючому файлі звіту завжди залишатимуться видимими при
прокручуванні.
Ховати стовпець
(Ctrl+F11)
Ознака, за якою в результуючому файлі виділені стовпці будуть приховані.
Стискати стовпець
(Ctrl+F12)
Ознака, за якою в результуючому файлі виділені стовпці будуть стиснуті.
Об'єднати клітинки
(F3)
Об'єднати\роз'єднати виділені клітинки. Якщо виділено прямокутнй
фрагмент в межах однієї області, то його можна об'єднати. Якщо в виділений
фрагмент потрапляють об'єднані клітинки, то їх можна роз'єднати.
Змінити шрифт активної деталі
Змінити шрифт активної деталі

(Ctrl+F)

Напівжирний
(Ctrl+B)
Встановити\зняти напівжирне написання шрифту по всіх виділених
клітинках.
Курсив
(Ctrl+I)
Встановити\зняти написання шрифту курсив по всіх виділених клітинках.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Встановити\зняти підкреслене написання шрифту по всіх виділених
клітинках.
Змінити заливку фону активної деталі
(Ctrl+G)
Змінити заливку фону всіх виділених клітинок.
Змінити заливку меж активного поля
Змінити заливку меж виділених клітинок.
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По лівому краю
(Ctrl+L)
Вирівнювати виділені клітинки по лівому краю.
По центру
(Ctrl+E)
Вирівнювати виділені клітинки по центру горизонталі.
По правому краю
(Ctrl+R)
Вирівнювати виділені клітинки по правому краю.
По верхньому краю
(Ctrl+Shift+U)
Вирівнювати виділені клітинки по верхньому краю.
По центру
(Ctrl+Shift+E)
Вирівнювати виділені клітинки по центру вертикалі.
По нижньому краю
(Ctrl+Shift+D)
Вирівнювати виділені клітинки по нижньому краю.
Переносити по словах
(Ctrl+W)
Встановити\прибрати перенесення по словах для всіх виділених клітинок.
Лінія ліворуч
(Alt+ )
Встановити\зняти лінію зліва у всіх виділених клітинок.
Лінія зниз
(Alt+ )
Встановити\зняти лінію знизу у всіх виділених клітинок.
Лінія праворуч
(Alt+ )
Встановити\зняти лінію праворуч у всіх виділених клітинок.
Лінія зверху
(Alt+ )
Встановити\зняти лінію зверху у всіх виділених клітинок.
Рамка навкруги поля
(Ctrl+Shift+R)
Встановити рамку навкруги виділених клітинок.
Виділення і переміщення за допомогою маніпулятора "миша"
Для виділення однієї клітинки необхідно підвести курсор маніпулятора до необхідної
клітинки, натиснути і відпустити ліву кнопку. При цьому область, рядок і стовпець, в
які входить ця група теж виділяються. Аналогічні дії на заголовку області приведуть
до виділення всіх клітинок області. Виділеними стануть всі стовпці і всі рядки
області. Натискання на лівій частині лінійки стовпців призведе до виділення всіх
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клітинок усіх областей.
Для групового виділення необхідно вибрати об'єкт, натиснути ліву кнопку
маніпулятора, і не відпускаючи її перетягувати. На останньому об'єкті відпустити
кнопку.
Натискання лівої кнопки маніпулятора одночасно з клавішею "Ctrl" призводить до
інверсії виділення. Якщо натиснення відбулося над виділеною клітинкою, то з усього
нового фрагмента буде знято виделення, і навпаки.
Натискання лівої кнопки маніпулятора одночасно з клавішею "Shift" продовжить дії
розпочаті попередньої операцією виділення. Наприклад, якщо раніше було виділено
фрагмент з 2 рядка і 2 стовпця до 3 рядка і 5 стовпця, натискання комбінації над
клітинкою 4 і 4 призведе до виділення прямокутного фрагмента з 2 по 4 рядок і з 2 по
4 стовпець. Якщо раніше знімалося виділення, то і при даній операції продовжиться
зняття виділення.
Захоплення і перетягування на лінійках на правій межі стовпця або нижній межі
рядка призведе до зміни розміру відповідного елемента. Якщо змінюється виділений
елемент, то розмір всіх виділених елементів прирівняється до зміненого, а також
зміняться стовпці, розмір яких обчислюється. Для елемента (рядка чи стопця), який
не виділено, перетягування призведе до зміни розміру тільки цього елемента.
Подвійне клацання по лівій кнопці маніпулятора "миша" по заголовку області,
колонки, рядка або клітинці призведе до виділення даного елемента і виклику його
властивостей.
Виділення і переміщення за допомогою клавіатури
Стрілки
Home
End
Ctrl+Home
Ctrl+PageUp
Ctrl+PageDown

Переміщення по клітинках у відповідному напрямку.
Переміщення на перший стовпець рядка активної клітинки.
Переміщення на останній стовпець рядка активної клітинки.
Переміщення на перший рядок першого стовпця.
Переміщення на перший рядок стовпця активної клітинки.
Переміщення на останній рядок стовпця активної клітинки.

Після переміщення для всіх перерахованих вище клавіш виділеної і активною стає
одна клітинка.
Shift+Стрілки
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Властивості XLS-шаблону

Дане вікно призначене для коригування властивостей XLS-шаблону. У формі
коригування можна задавати розмір і колір шрифту, вказати ознаку, по якій буде
виводитися перед формуванням звіту вікно для вводу додаткових параметрів. При
коригування шаблону імпорту всі параметри, крім найменування ігноруються.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Найменування
Поле визначає найменування редагованого шаблону.
Виводити вікно настроювань
При включеному перемикачі буде відкрито вікно попередніх настроювань
звіту після вибору шаблону і перед формуванням звіту.
Показувати розбивку на сторінки
При включеному перемикачі в результуючий файл буде занесена відповідна
ознака для зовнішнього редактора (переглядача) XLS звітів.
Код доступу
(Alt+1)
Код доступу до шаблону. Вибір коду доступу до шаблону зі списку
додаткових кодів доступу користувачів. Для користувачів, яким не дозволені
коригування та доступ до даних дверей, шаблон не відображається в списку.
Закладка 'Сторінка'
Тип паперу
Обраний зі списку тип паперу (розмір аркуша).
Орієнтація
Розташування тексту на аркуші при виведенні на принтер (вертикально або
горизонтально).
Масштаб
Встановлення масштабу у відсотках від натурального масштабу.
Розмістити не більше ніж на вказану кількість сторінок у висоту і ширину.
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Номер першої сторінки
Номер сторінки, з якої почнеться нумерація.
Закладка 'Поля'
Ліве
Лівий відступ від краю паперу при виведенні на принтер. Відступ має межу,
визначену можливостями принтера.
Верхнє
Відступ зверху від краю паперу при виведенні на принтер. Відступ має межу,
визначену можливостями принтера.
Праве
Відступ праворуч від краю паперу при виведенні на принтер. Відступ має
межу, визначену можливостями принтера.
Нижнє
Відступ знизу від краю паперу при виведенні на принтер. Відступ має межу,
визначену можливостями принтера.
Центрировать на сторінці горизонтально
Центрировать на сторінці при виведенні на принтер горизонтально.
Центрировать на сторінці вертикально
Центрировать на сторінці при виведенні на принтер вертикально.
Закладка 'Лист'
сітка
Друк сітки при виведенні на принтер.
чорно-біла
Чорно- білий друк.
чорнова
Чорновий друк.
заголовки рядків і стовпців
Виводити заголовки рядків і стовпців при виведенні на принтер.
Послідовність друку
вниз, потім вправо
вправо, потім вниз
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Закладка 'Шрифт'
Назва
(Ctrl+F)
Вибір зі списку шрифтів, встановлених на комп'ютері, шрифту, розміру,
начертання, кольору для елементів, що містять текст в звіті.
Вибрані параметри шрифту будуть встановлюватися для кожної області.
Напівжирний
(Ctrl+B)
Встановити\зняти напівжирне начертання шрифту.
Курсив
(Ctrl+I)
Встановити\зняти начертання шрифту курсив.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Встановити\зняти підкреслене начертання шрифту.
Закреслений
(Ctrl+S)
Встановити\зняти закреслене начертання шрифту.
Закладка 'Додаткові поля'
У лівій колонці найменування чотирьох додаткових параметрів. Ви можете ввести
найменування додаткових полів для поточного звіту. При виклику вікна попередніх
настроювань поля, що мають найменування, будуть відкриті для вводу значень полів
додаткових параметрів.
У правій колонці списки довідників. При виклику вікна попередніх настроювань для
полів, що мають найменування, і для яких визначено довідник, стане доступним
можливість вибору значення із зазначеного довідника. Списки довідників доступні
тільки під час настроювання звітів.
6.1.5.2

Властивості області XLS-шаблону

Дане вікно призначене для коригування властивостей області XLS-шаблону. У формі
коригування області можна задавати найменування області, найменування,
начертання, розмір і колір шрифту.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
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Закладка 'Загальні'
Найменування
Найменування області шаблону. Найменування області має бути сформована
відповідно до правил настроювань областей звітних форм. У разі
неправильного найменування область буде проігнорована.
Кількість рядків
Кількість рядків області. Доступно тільки при додаванні нової області.
Групувати область
При включеному перемикачі в результуючому файлі всі рядки зазначеної
області будуть згруповані (згорнуті).
Почати з нової сторінки
Ознака, за якою дана область завжди буде починатися з нової сторінки.
Закладка 'Шрифт'
Встановити шрифт звіту
Ознака, за яко встановлюється шрифт, визначений в настроюваннях звіту.
Назва
(Ctrl+F)
Вибір зі списку шрифтів, встановлених на комп'ютері, шрифту, розміру,
начертання, кольору для клітинок, що містять текст в звіті.
Напівжирний
(Ctrl+B)
Встановити\зняти напівжирне начертання шрифту.
Курсив
(Ctrl+I)
Встановити\зняти начертання шрифту курсив.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Встановити\зняти підкреслене начертання шрифту.
Закреслений
(Ctrl+S)
Встановити\зняти закреслене начертання шрифту.
Колір заливки як у звіту
Ознака, за якою встановлюється прозорий колір фону.
Якщо ознака не встановлена, то можна визначити колір фону для області.
Колір фону
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Змінити заливку фону.
Закладка 'Стиль'
Використовувати стиль що настроюється для даної області
Ознака, за якою можна включити механізм динамічної установки шрифту і
заливки області.
Найменування змінної стилю
Змінна, що встановлюється в настроюваннях формул звіту. Якщо значення
цієї змінної при виведенні в звіт даної області дорівнюватиме коду одного з
налаштованих стилів, то шрифт і/або заливка фону області і всіх елементів,
які використовують шрифт і заливку як у області, зміниться на зазначені в
стилі.
Успадковувати шрифт стилю
Ознака, за якою встановлюються шрифт і начертання, визначені в
настроюваннях стилю.
Успадковувати заливку стилю
Ознака, за якою встановлюється заливка, визначена в настроюваннях
стилю.
6.1.5.3

Властивості стовпчика XLS-шаблону

Дане вікно призначене для коригування властивостей стовпця XLS-шаблону.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Ширина стовпця
Ширина стовпця в пікселях.
Ховати стовпець
Ознака, за якою в результуючому файлі вказаний стовпець буде приховано.
Стискати стовпець
Ознака, за якою в результуючому файлі вказаний стовпець буде стиснутий.
Обчислювати ширину
При включеному перемикачі ширина стовпця буде обчислена як сума всіх
стовпців заданих нижче.
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Перший стовпець
Перший стовпець діапазону обчислення ширини.
Останній стовпець
Останній стовпець діапазону обчислення ширини.
6.1.5.4

Властивості рядка XLS-шаблону

Дане вікно призначене для коригування висоти рядка XLS-шаблону.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Потрібно ввести
розмір (висоту рядка) в пікселях. Висота рядка не впливає на остаточний вигляд
звіту, так як завжди виставляється оптимальна висота. Використовується тільки при
візуальному відображенні в редакторі.
6.1.5.5

Властивості клітинки XLS-шаблону

Дане вікно призначене для коригування властивостей клітинки XLS-шаблону,
коригування стилю XLS-шаблону. У формі коригування клітинки можна задавати
найменування клітинки, висоту клітинки, а також найменування, начертання, розмір
і колір шрифту, яким буде виводитися клітинка.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Переключення
закладок - [Ctrl+Tab], [Ctrl+Shift+Tab]. Для заповнення доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Код
Код (номер) стилю XLS-шаблону.
Доступно тільки для коригування стилю.
Найменування
Текст або шаблон клітинки.
Доступно тільки для коригування властивостей клітинки.
Шаблон
(Ctrl+T)
Вибір шаблону зі списку. Після вибору ознака 'Змінна' включається.
Доступно тільки для коригування властивостей клітинки.
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Змінна
Ознака, за якою запроваджене найменування строкового поля буде
сприйматися як шаблон звітної форми. Як шаблон може виступати фіксоване
найменування або змінна, яка визначена в області 'ФОРМУЛЫ'.
Доступно тільки для коригування властивостей клітинки.
Тип даних
Текст
Виведення тексту.
Ціле число
Виведення цілого числа.
Число із дробом Виведення числа з дробом (від 1 до 6 знаків після коми).
Доступно тільки для коригування властивостей клітинки.
Горизонтальне вирівнювання
По лівому краю
Виведення тексту з вирівнюванням по лівому краю
клітинки.
По правому краю
Виведення тексту з вирівнюванням по правому краю
клітинки.
По центру
Виведення тексту з вирівнюванням по центру клітинки.
Відступ
Відступ в пікселях від краю поля (правого або лівого) в залежності від
вказаного розташування при виведенні.
Вертикальне вирівнювання
По верхньому краю Виведення тексту з притисканням до верхнього краю
клітинки.
По центру
Виведення тексту з розташуванням по середині клітинки.
По нижньому краю Виведення тексту з притисканням до нижнього краю
клітинки.
Переносити по словах
При включеному перемикачі в результуючому звіті в разі, якщо текст не
поміщається в клітинку, буде відбуватися перенос і збільшуватися висота
клітинки, щоб весь текст помістився в клітинку.
Автопідбір ширини
При включеному перемикачі в результуючому звіті в разі, якщо текст не
поміщається в клітинку по ширині, буде відбуватися зменшення шрифту так,
щоб весь текст помістився в клітинку. При цьому розмір клітинки не
змінюється.
Закладка 'Шрифт'
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Встановити шрифт області
Ознака, за якою встановлюється шрифт, визначений в настроюваннях
області.
Назва
(Ctrl+F)
Вибір зі списку шрифтів, встановлених на комп'ютері, шрифту, розміру,
начертання, кольору для клітинки.
Напівжирний
(Ctrl+B)
Встановити\зняти напівжирне начертання шрифту.
Курсив
(Ctrl+I)
Встановити\зняти начертання шрифту курсив.
Підкреслений
(Ctrl+U)
Встановити\зняти підкреслене начертання шрифту.
Закреслений
(Ctrl+S)
Встановити\зняти закреслене начертання шрифту.
Колір заливки як у області
Ознака, за якою встановлюється колір фону, визначений у настроюваннях
області.
Якщо ознака не встановлена, то можна визначити колір фону для клітинки.
Колір фону
Змінити заливку фону.

(Ctrl+G)

Візерунок
Вибір візерунка клітинки.
Закладка 'Обрамлення'
Лінії навколо деталі
Ліворуч
Лінія, що обрамляє клітинку зліва.
Товщина
Товщина лінії, що обрамляє клітинку, в міліметрах.
Колір
Вибір кольору лінії, що обрамляє клітинку (Alt+ ).
Праворуч
Лінія, що обрамляє клітинку праворуч.
Товщина
Товщина лінії, що обрамляє клітинку, в міліметрах.
Колір
Вибір кольору лінії, що обрамляє клітинку (Alt+ ).
Зверху
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Лінія, що обрамляє клітинку зверху.
Товщина
Товщина лінії, що обрамляє клітинку, в міліметрах.
Колір
Вибір кольору лінії, що обрамляє клітинку (Alt+ ).
Знизу
Лінія, що обрамляє клітинку знизу.
Товщина
Товщина лінії, що обрамляє клітинку, в міліметрах.
Колір
Вибір кольору лінії, що обрамляє клітинку (Alt+ ).
При відображенні в редакторі і результуючому звіті лінія товщиною до 0,5 мм
переводиться в тонку лінію (1 піксель), до 1,0 мм в середню лінію (2 пікселя), понад
1,0 мм в товсту лінію (3 пікселя).
Закладка 'Стиль'
Закладка доступна тільки при коригуванні властивостей клітинки і включеному
значенні 'Змінна' на закладці 'Загальні'.
Використовувати стиль що настроюється для даної клітинки
Ознака, за якою можна включити механізм динамічної установки
вирівнювання, шрифту, заливки і обрамлення клітинки.
Найменування змінної стилю
Змінна, що встановлюється в настроюваннях формул звіту. Якщо значення
цієї змінної при виведенні в звіт даного поля дорівнюватиме коду одного з
налаштованих стилів, то вирівнювання, шрифт, заливка і/або обрамлення
клітинки зміняться на зазначені в стилі.
Успадковувати вирівнювання стилю
Ознака, за якою встановлюються горизонтальне і вертикальне
вирівнювання, ознаки переносу по словах і автопідбору ширини, визначене
в настроюваннях стилю.
Успадковувати шрифт стилю
Ознака, за якою встановлюються шрифт і начертання, визначене в
настроюваннях стилю.
Успадковувати заливку стилю
Ознака, за якою встановлюється заливка і візерунок, визначені в
настроюваннях стилю.
Успадковувати обрамлення стилю
Ознака, за якою встановлюється обрамлення, визначене в настроюваннях
стилю.

© ПФ "Енігма-Софт"

Звіти

6.1.6

249

Настроювання фільтру
У вікні відображається список фільтрів, які можуть використовуватися при перегляді
списку шаблонів. У лівій колонка списку відображається найменування фільтра, а в
правій - подстрока фільтрації. Якщо обраний фільтр і в найменуванні шаблону
міститься дана подстрока, то шаблон відображається в списку.
Кнопки
Додати
Додавання нового фільтра.

(Insert)

Змінити
Коригування фільтра.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення фільтра.

(Delete)

Перемістити вгору
(Ctrl+ )
Переміщення фільтра вгору на одну позицію щодо інших записів списку.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не перший в списку.
Перемістити вниз
(Ctrl+ )
Переміщення фільтра вниз на одну щодо інших записів списку.
Доступна тільки тоді, коли обраний запис - не останній в списку.
Заповнення інформації при коригуванні:
Перехід по полях вводу: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Клавіша [Enter] підтвердження обраних дій. Клавіша [Esc] - скасування обраних раніше дій.
6.1.7

Копіювання шаблону
Для того щоб копіювати графічний або XLS звіт, досить в головному меню вікна
коригування в пункті [Звіт] вибрати пункт "Зберегти як...".У вікні необхідно вказати
нове найменування звіту, причому воно повинно бути унікальним. Після натискання
кнопки [ Виконати] поточний звіт буде збережений з іншим ім'ям, а звіт, на
підставі якого створювався поточний, залишиться без змін.
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Перевибір шаблону для редагування
Режим призначений для вибору іншого шаблону графічного або XLS звіту або
шаблону імпорту з XLS-файлу для редагування без виходу з редактора. У списку
відображені найменування тільки шаблонів даного типу для вибору. Після
натискання кнопки [
Вибрати] поточний шаблон буде закритий і відкритий
шаблон, вказаний курсором вибору. У списку передбачена можливість швидкого
пошуку по початковим символам найменування звіту.

6.1.9

Стилі в звітах
У списку представлені налаштовані користувачем стилі для графічних і XLS звітів. У
правій частині - візуальне уявлення обраного в списку стилю. Стилі призначені для
динамічної заміни вирівнювання, шрифту, кольору заливки, обрамлення області або
клітинки. Даний список викликається з редактора або з настроювань звіту. При
виклику списку з настроювань можливий тільки перегляд (кнопки редагування
недоступні).
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового стилю графічного шаблону або шаблону XLS-файлу в
список.
Змінити
(Ctrl+Enter)
Зміна стилю графічного шаблону або шаблону XLS-файлу, вказаного
курсором вибору.
Видалити
Видалення стилю зі списку.

(Delete)

6.1.10 Імпорт з інших режимів
У списку представлені зареєстровані в системі шаблони звітів інших режимів. У
списку відображаються найменування шаблону, його вид (текстовий, графічний,
RTF, DBF або XLS), номер звіту в системі і номер режиму.
Залежно від режиму, в якому знаходиться користувач (виписки, вимоги
контрагентів, платіжні доручення, платіжні вимоги), в списку відображаються різні
шаблони. Так в режимі виписок будуть відображатися шаблони платіжних доручень і
платіжних вимог.

© ПФ "Енігма-Софт"

Звіти

251

Кнопки
Вибрати
Перенесення вибраного шаблону в режим.

(Enter)

6.1.11 Оновлення шаблонів
У верхній частині списку представлені шаблони, що відносяться до даного режиму.
Далі йдуть шаблони інших режимів. У списку відображаються код режиму,
найменування шаблону, його вид (текстовий, графічний, RTF, DBF або XLS). Ті
шаблони, які цікавлять потрібно позначити. Позначені шаблони будуть імпортовані в
даний режим.
Шаблони знаходяться в папці CLIENT\Doc\UpgrUpp. E*.txt - самі шаблони. Файл з
таким же ім'ям і розширенням pdf сприймається як пояснення до шаблону. Список
шаблонів знаходиться в файлі UpgrRep.txt. Файл поставляється з поставною версією,
але при відсутності, він створюється за шаблонами та поясненнями, що знаходяться
в папці.
Список режимів
20
Звіти по платіжним дорученням
21
Звіти по платіжним вимогам
22
Звіти по вимогам контрагентів
23
Звіти по випискам
28
Шаблони створення документів поштової служби
29
Імпорт платіжних доручень (вимог)
200
Звіти по списку валют
201
Звіти по курсам обміну валюти
202
Звіти по курсам валют НБУ
203
Звіти по контрагентам
204
Звіти по розрахунковим рахункам
205
Звіти по використанню клієнт-банк
206
Друк запитів на сертифікацію
207
Друк сертифікатів
291
Імпорт контрагентів
Кнопки
Вибрати
Перенесення позначених шаблонів в режим.
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Подивитися пояснення
(Ctrl+Enter)
Деякі шаблони забезпечуються поясненнями у вигляді PDF файлу. Якщо
пояснення до шаблону існують, то вони відкриваються для перегляду.
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Позначити всіх
Позначити всі записи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх записів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
Змінити позначки всіх записів на протилежні.

(Ctrl+L)

Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений запис.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений запис.

6.2

Формат звітної форми

6.2.1

Настроювання текстових звітів
Вікно призначене для коригування настроювань текстового звіту. Кнопка [
Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Настроювання текстового звіту це група рядків, що йдуть один за одним. Ці рядки
визначають форму вихідного документа. У першому рядку після знаку оклику можна
написати ім'я вихідного файлу звіту. Перший рядок - необов'язковий службовий
рядок:
Службовий рядок повинен бути 1-й і містити в 1-му символі '!'. Далі в рядку
вказується повний шлях і ім'я файлу виводу. Наприклад:
!С:\1SB\BMPTRANS.TXT
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В імені файлу виводу можна задати вираз його обчислення. У виразі
допускається використання вбудованих шаблонів програми (тільки
константи і настроювання звіту, виключаючи CXXX), будь-яких функцій
Clarion, функцій MIN, MAX, СЖАТЬ, CORRECTNAME. Наприклад:
!'С:\Report\E'&FORMAT(TODAY(),@D12)&'.DBF'
З отриманого звіту можна сформувати поштове повідомлення. Для цього
після або замість найменування файлу пишеться >>ПОЧТА (тільки для
звітів по документам). Тема поштового повідомлення - ім'я звітної форми.
Тему поштового повідомлення можна перевизначити. Для цього в кінці
рядка ставиться двокрапка і тема повідомлення. Пробіли перед двокрапкою
неприпустимі. Наприклад:
! >>ПОЧТА: Нова тема повідомлення
У темі повідомлення можна задати вираз її обчислення. У виразі
допускається використання вбудованих шаблонів програми і будь-яких
функцій. Наприклад:
! >>ПОЧТА: 'Заявка до платіжного доручення № ' & CLIP
(НОМЕР) & ' от ' & FORMAT(ДАТА,@d6)
При наявності службовоо рядка, звіт незалежно від заданого в
настроюваннях пристрою виведення, виводиться в визначений файл.
Якщо в тексті настроювань зустрічається рядок, що починається з виразу '%
REPORT COMMENT%', то все що йде далі до кінця рядка виведеться в списку
шаблонів як коментар, а на формування результату рядок не вплине.
Далі розташовані області звітних форм. Області можуть бути двох видів:
?ОБЛАСТЬ
Найменування області звіту. Найменування області має бути сформована
відповідно до правил настроювань областей звітних форм. У разі
неправильного найменування при формуванні звіту буде видаватися
повідомлення про помилку і звіт виводитися не буде. Після найменування
йдуть рядки, які після обробки будуть виведені в звіт.
Вираз ^ІДЕНТ ^ називається шаблоном і замінюється при виводі в звіт
значенням ідентифікатора обчисленого в розділі формул або значенням
змінної програми. Довжина шаблону визначаються символами '^:..^',
наприклад: ^СУММА ^, або зазначеним числом знаків (^15СУММА^),
тобто шаблон 'СУММА', буде виведений в наступних 15-ти символах,
починаючи з першого "^". Довжина назви шаблону не може перевищувати
40 символів. В разі, якщо перший символ шаблону символ '~', то довжина
шаблону буде обчислена після підстановки значення, наприклад,, ^~МЫ^
після підстановки значення 'ПФ "Енігма-Софт"' довжина шаблону
дорівнює 16.
#ФОРМУЛЫ
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Фільтри і формули обчислень, визначених користувачем змінних. Правила
заповнення області описані в розділі Області звітних форм.
6.2.1.1

Вибір шаблону або функції

Дане вікно призначене для вибору зі списку шаблону звіту (імпорту) або функції. У
списку відображаються короткий опис шаблонів (функцій) і їх назва.
Кнопки
Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з перенесенням поточної назви в форму коригування.
Кнопка недоступна, якщо обрана група.
6.2.2

Настроювання графічних, DBF, RTF і XLS звітів
Вікно призначене для коригування настроювань звіту. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Настроювання звіту це група рядків, що йдуть одна за одною. Для цих звітів можливе
використання тільки однієї секції:
#ФОРМУЛЫ
Фільтри і формули обчислень, визначених користувачем змінних. Правила
заповнення області описані в розділі Області звітних форм.
Для даних звітів можна використовувати службовий рядок. Правила запису
службового рядка такі ж, як і в текстових звітах. Для графічних звітів службовий
рядок ігнорується.

6.2.3

Області звітних форм
Шаблони звітів можуть містити 26 областей. В описі областей текстових звітів
використовуються наступні угоди:
Замість знака "?" повинен вказуватися:
Знак "/" визначає область, яка починається з нової сторінки.
Знак "\" визначає область, яка розташована на сторінці останньої.
Знак "#" визначає область, в якій не перевизначається її розташування на
сторінці.
В описі областей графічних звітів використовуються наступні угоди:
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Замість знака "?" повинен вказуватися будь-який з знаків "#", "/", "\", але
розташування області на сторінці визначається настроюванням у
властивостях області звіту.
В описі областей DBF і XLS звітів використовуються наступні угоди:
Замість знака "?" повинен вказуватися будь-який з знаків "#", "/", "\".
В описі областей RTF звітів використовуються наступні угоди:
Замість знака "?" повинен вказуватися знак "#".
Область #ЗАГОЛОВОК в шаблон не вноситься, але присутня обов'язково
(створюється програмно) і повинна містити хоч один рядок (можна
порожній).
Список областей
?ЗАГОЛОВОК

?СТР_НАЧ

?ГРП_НАЧ1
...
?ГРП_НАЧ9

?ТЕЛО
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Заголовок звіту. Нижче можуть розміщуватися поля, що
відносяться до поточного документа або загальні для списку
документів. Поточним називається документ, на якому була
встановлена смуга інверсного світіння перед вибором шаблону
звіту у відповідному списку. Також в цю область можна
поміщати змінні, які підраховані функцією TOTAL для всього
звіту.
Початок сторінки. Заголовок області, в який можна розміщувати
поле, що позначає номери сторінок. У DBF і XLS звітах область
буде ігноруватися. Область друкується на першій сторінці після
заголовка, а на наступних сторінках першої на сторінці. Якщо
вказана ознака "Почати з нової сторінки", то на першій сторінці
область не друкується. Ознака "Останній на сторінці"
ігнорується.

Початок визначеного Користувачем групування. Заголовок
області, в якій можна розміщувати поля, що характеризують цю
область. При формуванні звіту по спискам валют область
ігнорується. При формуванні звіту за списком контрагентів може
використовуватися тільки перше групування (поля, що
характеризують контрагента, але не їхні рахунки). При
формуванні звіту за списком розрахункових рахунків також може
використовуватися тільки перше групування (для основних
параметрів рахунку).
Тіло звіту. Можна розміщувати поля, що характеризують
динаміку погашення документа виписками для платіжного
доручення або платіжної вимоги. Поля, що характеризують
рахунок виписки для звітів по випискам. Поля вимоги для звітів

256

"Стиль" - Клієнт-Банк

?ТАБЛИЦА
?ГРП_КОН1
...
?ГРП_КОН9

?СТР_КОН

?ИТОГИ
#ФОРМУЛЫ

по вимогам контрагентів. Поля, що характеризують рахунки
контрагента, додаткові параметри розрахункових рахунків,
розрахункові рахунки, валюти, курси валют (залежить від звіту).
Тіло звіту. Можна розміщувати поля, що характеризують позиції
додаткової таблиці фінансового документа.

Підсумки визначеного користувачем групування. Підсумки
області, в якій можна розміщувати поля, що характеризують
підсумкові значення даної області. Тільки при виведенні звітів
по документам.
Закінчення сторінки. Можна розміщувати поля, які будуть
виводитися в кінці кожної сторінки (сторінкові підсумки - сума і
кількість на сторінці областей групувань та ін.). У текстових
звітах при вказівці нульової кількості рядків на сторінці, а також
в DBF і XLS звітах область буде ігноруватися. Ознака "Почати з
нової сторінки" ігнорується. На останній сторінці друкується
після підсумків. При наявності ознаки "Останній на сторінці"
область друкується в самому низу сторінки (і після області ?
ИТОГИ) як нижній колонтитул.
Підсумки звіту. Можна розміщувати поля, які будуть виводитися
в кінці звіту (підсумкові значення).
Область формул звіту. Область, в якій визначаються змінні, які
використовуються в звіті, і правила групування і відбору записів
в звіт.
УВАГА !!!

1. У звітній формі може бути присутнім тільки одна з областей, що характеризують
тіло звіту (#ТЕЛО, #ТАБЛИЦА).
2. Звіт не буде формуватися в наступних випадках:
Якщо жодної із зазначених областей в шаблоні немає.
Якщо для текстових звітів вказано кількість рядків на сторінці, а кількість
рядків будь-якої області перевищує цю кількість.
Якщо для графічних звітів висота будь-якої області перевищує висоту листа
без відступів зверху і знизу.
3. Якщо в звіті в області "#ФОРМУЛЫ" не оголошена жодна з визначених
користувачем областей групувань, і в шаблоні присутня область "?ЗАГОЛОВОК" і/
або "?ИТОГИ", то звіт буде сформований на підставі поточного запису списку
(поточний платіжний доручення, поточна платіжна вимога, поточна виписка або
поточна вимога контрагента). Якщо в області "#ФОРМУЛЫ" для звітів по
випискам оголошена тільки одне перше групування ГРП1=НАШ_СЧЕТ і немає
області "#ТЕЛО", то виводитися будуть тільки залишки по рахунках за випискою,
отриманої за кінцеву дату, введену в попередніх налаштуваннх звіту. Якщо за цю
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дату виписка по рахунку не отримана, то вибирається попередня виписка.
Правила заповнення секції "#ФОРМУЛЫ" наступні:
Рядок, перший значущий символ якого - знак оклику, або порожній рядок, не
обробляється.
Рядок, що підлягає обробці, є фільтр записів або вираз обчислення змінної
користувача.
Рядок фільтра записів представляє такий вираз. Після слова "ФИЛЬТР:"
знаходиться логічний вираз обчислення, який повертає Істину або Хибність,
або слово "ДУБЛИ", що означає, що документи виписок, в дебеті і кредиті
яких стоять свої рахунки, будуть виводитися в звіт в єдиному екземплярі.
Рядок виразу в лівій частині містить змінну, визначену користувачем. Після
знака "=" - арифметичне або строкове вираження обчислення цієї змінної.
Перед ім'ям змінної в квадратних дужках може стояти шаблон форматування
результату. Форматування результату розрахунку проводиться відповідно до
заданого шаблоном форматування. За замовчуванням форматування не
проводиться.
Форматування шаблонних грошових сум звітів по документам проводиться
згідно настроювань INI-файлу. Для звіту можливо перевизначення формату:
- ТРИАДЫ=ДА/НЕТ
визначає розбиття на тріади в даному звіті.
- СИМВОЛ ТРИАД=s визначає символ-роздільник тріад в звіті, де s будь-який символ.
- СИМВОЛ ДРОБИ=s визначає символ поділу цілої і дробової частини
суми, де s - будь-який символ (пробіл буде
замінений на кому).
У виразі допускається використання вбудованих шаблонів програми
(виняток становлять другі і наступні рядки змінних і суми прописом), будьяких функцій Clarion, функцій MIN, MAX, СЖАТЬ, FormatIBAN,
DeformatIBAN, CreateIBAN, OPENING_BALANCE, CLOSING_BALANCE,
SUM_EXPENSE, SUM_INCOME, TOTAL, STRINGTOCSV, ПРОПИСЬ_РУС,
ПРОПИСЬ_УКР, ПРОПИСЬ_Р_ЭК, ПРОПИСЬ_У_ЭК, ПЕРЕНОС1,
ПЕРЕНОС2, НОМ_КАТ, НАИМ_КАТ, ДОП_КАТ (для звітів по
документам), функцій MIN, MAX, СЖАТЬ, FormatIBAN, DeformatIBAN,
CreateIBAN ПЕРЕНОС1, ПЕРЕНОС2 (для звітів по валюті, контрагентам і
рахункам).
Змінні, визначені користувачем, у виразах повинні поміщатися в фігурні
дужки.
Якщо в звіті по документам визначено області "?ГРП_НАЧI" або "?
ГРП_КОНI", то в області формул потрібно обов'язкового визначити ці
області: "ГРПI=…". Для групувань, які не будуть виводитися, також можна
визначити формули обчислення. Ці визначення потрібні для установки
порядку сортування документів. Якщо Ви хочете, щоб порядок сортування
по групуванню був регресний, то перед визначенням групування необхідно
написати слово "УБЫВАНИЕ:". Наприклад, УБЫВАНИЕ:ГРП2=НАШ_СЧЕТ.
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Порядок виведення звітів по валюті, контрагентам і рахунками визначається
порядком в списку відображення.
Частина рядка, що йде після пробілу і знак оклику, сприймається як коментар
і не обробляється.
Якщо в області формул звітів по документам зустрічається вираз
ДОБАВИТЬ=N (в правій частині допустимо будь-яке число), то на етапі
читання записів бази даних обробка рядків буде відбуватися таким чином:
Будуть обчислені вирази до рядка ДОБАВИТЬ=.
Далі будуть перевірені умови фільтрації. При успішній перевірці умови
запис буде додана в чергу для виведення в звіт.
Далі продовжиться обробка і будуть перераховані параметри, зазначені
після рядка ДОБАВИТЬ= до закінчення області формул або до наступного
виразу ДОБАВИТЬ=.
Далі знову будуть перевірені умови фільтрації і при успішній перевірці
фінансовий документ або рахунок виписки буде доданий в чергу.
Якщо є необхідність використання виразу ФИЛЬТР:ДУБЛИ і отримання
документів в декількох примірниках, треба в правій частині виразу
ДОБАВИТЬ= використовувати число відмінне від нуля. Фільтрація дублів
проводиться по унікальності числа і банківського номера (перше
додавання проводиться з числом рівним 0).
6.2.4

Шаблони звітних форм
Текст в звітній формі, обмежений знаками ^.....^ для текстового або RTF звіту,
візуально {.....}, за умови включеного перемикача 'Змінна' для графічного або XLS
звіту, визначений при прив'язці поля DBF-файлу, називається шаблоном і позначає
одне з полів бази даних або обчислене в області '#ФОРМУЛЫ' значення. Правила
підстановки значення для текстових звітів описані в розділі "Настроювання
текстових звітів".
Якщо поле не входить в число допустимих шаблонів або визначених користувачем в
області '#ФОРМУЛЫ', то текст виводиться в звіт без змін.
В області '#ФОРМУЛЫ' допустимо використання всіх перерахованих шаблонів звітів
по документам за винятком шаблонів, в яких використовується значення другого або
наступного рядка змінної, сум прописом, номерів сторінок, номерів і кількостей
областей. Для отримання звітів по валюті, контрагентам, рахунками
використовується свій набір шаблонів.
Якщо поле входить в число допустимих, символьне або числове значення
відповідного поля з бази даних або обчисленого значення буде виведено до звіту,
починаючи з позиції лівого знака '^' (для текстових), причому кількість символів, що
виводяться, дорівнює довжині тексту, включаючи обмежувальні знаки. Текст, що
знаходиться поза обмежувальних знаків, виводиться в звіт без змін. Для графічних
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звітних форм розмір виведеного поля визначається властивостями строкового/
текстового поля. Для DBF звітів розмір і формат виведеного поля визначається
описом поля в структурі DBF-файлу.
Формат представлення в звітній формі за документами шаблонних сум визначається
вказівниками INI-файлу SubTriad, SimbTriad і SimbKopeck, а вивід сотої частки наявністю найменування сотої частки у валюті документів. Для звіту можна
перевизначити розбиття на тріади і символи-роздільники в настроюваннях області
формул.
6.2.4.1

Шаблони звітів по документах

Список допустимих шаблонів
ШАБЛОН

ПРИЗНАЧЕННЯ
Константи і настроювання звіту

КАР_МФО
КАР_БАНК
КАР_ИМЯ
КАР_ИНД
Н_ДАТА
К_ДАТА
ОТБОР
К_СЧ_БУХ
REPNAM
REPNUM
АТРИБУТ1
АТРИБУТ2
АТРИБУТ3
АТРИБУТ4
ЗНАЧЕНИЕ1
ЗНАЧЕНИЕ2
ЗНАЧЕНИЕ3
ЗНАЧЕНИЕ4
ТРИАДЫ
СИМВОЛ ТРИАД
СИМВОЛ ДРОБИ
КОИ
ОТВ_ИСП
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МФО Вашого банку, вказане в картці клієнта
Найменування Вашого банку, вказане в картці клієнта
Найменування Вашого підприємства, вказане в картці
клієнта
Ідентифікаційний код Вашого підприємства, вказане в
картці клієнта
Дата початку діапазону формування звіту (ДД/ММ/РРРР)
Дата закінчення діапазону формування звіту (ДД/ММ/
РРРР)
Відбір документів (Рух, Надходження, Списання)
Бухгалтерський рахунок відбору документів
Найменування шаблону звіту
Номер шаблону звіту
Назва першого додаткового поля
Назва другого додаткового поля
Назва третього додаткового поля
Назва четвертого додаткового поля
Значення першого додаткового поля
Значення другого додаткового поля
Значення третього додаткового поля
Значення четвертого додаткового поля
Поділ чисел на тріади
Символ роздільник тріад
Символ роздільник цілої та дробової частини
Код користувача
Прізвище користувача

260

"Стиль" - Клієнт-Банк

ДОЛ_ОТВ_ИСП
НАЛ_ОТВ_ИСП
ДОП1_ОТВ_ИСП
ДОП2_ОТВ_ИСП
ДОП3_ОТВ_ИСП
ДОП4_ОТВ_ИСП
CXXX
ComputerID
DOCPOST

Посада користувача
Податковий номер користувача
Додаткове поле 1 користувача
Додаткове поле 2 користувача
Додаткове поле 3 користувача
Додаткове поле 4 користувача
Значення констант INI-файлу загальних настроювань
комплексу
Значення ідентифікатора комп'ютера користувача
Ідентифікатор DOCPOST
Групування

ГРП1
ГРП2
ГРП3
ГРП4
ГРП5
ГРП6
ГРП7
ГРП8
ГРП9

Значення групування 1
Значення групування 2
Значення групування 3
Значення групування 4
Значення групування 5
Значення групування 6
Значення групування 7
Значення групування 8
Значення групування 9
Платіжні документи

НОМЕР
ДАТА
ДЕНЬ
МЕСЯЦ
МIСЯЦЬ
ГОД
ДАТА_ВАЛ
ПРОВЕДЕНО
ВРЕМЯ_СОЗД
СУММА
СУММА_ПРОПИСЬЮ1
СУММА_ПРОПИСЬЮ2
СУМА_ЛIТЕРАМИ1
СУМА_ЛIТЕРАМИ2
ПОГ_СУММА
ОСТАТОК
КУРС

Номер платіжного документа
Дата платіжного документа (ДД/ММ/РРРР)
Дата документа (день)
Дата документа (місяць)
Дата документа (місяць) український
Дата документа (рік)
Дата валютування платіжного документа
Дата повного погашення документа
Дата і час створення документа (ДД/ММ/РРРР ГГ:ХХ)
Сума документа(ів)
Сума прописом (перший рядок)
Сума прописом (другий рядок і наступні рядки)
Сума прописом ( перша рядок) українська
Сума прописом (другий рядок і наступні рядки)
українська
Сума документа(ів), погашена виписками
СУММА – ПОГ_СУММА
Курс валют для документа. Вибирається для дати
документа з довідника історій курсів валют
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ВД
МЫ_Д
МЫ_Д1
НАШИНД_Д
ОНИ_Д
ОНИ_Д1
ИХ_ИНД_Д
НАЗНАЧ1
НАЗНАЧ2
ДОП_НАЗН1
ДОП_НАЗН2
ЗАМЕТКИ
Т_Т
Т_ДОК
Т_Ш
Т_С
ИСП
ФИО_ИСП
ДОЛ_ИСП
НАЛ_ИСП
ДОП1_ИСП
ДОП2_ИСП
ДОП3_ИСП
ДОП4_ИСП
ПОДПИСАЛ1
ПОДПИСАЛ2
ФАЙЛ
КОД_ОШ
ОШИБКА
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Стадія обробки документа символ зі стоки (-12ПОКБВ),
де:
- – введений документ
1 – документ, підписаний першим підписом
2 – документ, підписаний другим підписом
П – документ, підписаний обома підписами
В – підписаний документ, потрібно візування
О – відправлений документ
К – документ, по якому отримана квитанція
Б – бракований документ
+ – документ, підтверджений випискою
Ознака зовнішнього документа (отриманого по файлу ^F)
Найменування свого рахунку по документу
Найменування свого рахунку по документу (другий
рядок)
Ідентифікаційний код свого рахунку по документу
Найменування контрагента по документу
Найменування контрагента по документу (другий рядок)
Ідентифікаційний код контрагента по документу
Призначення платежу по документу (перший рядок)
Призначення платежу по документу (другий рядок і
наступні рядки)
Доповнення до призначення платежу (перший рядок)
Доповнення до призначення платежу (другий рядок і
наступні рядки)
Примітки до документа
Код типу документа
Найменування типу документа
Шифр операції в документі
Символ документа
Код виконавця, який набрав документ
Прізвище та ініціали виконавця, який набрав документ
Посада виконавця, який набрав документ
Податковий номер виконавця, який набрав документ
Додаткове поле 1 виконавця, який набрав документ
Додаткове поле 2 виконавця, який набрав документ
Додаткове поле 3 виконавця, який набрав документ
Додаткове поле 4 виконавця, який набрав документ
Прізвище та ініціали хто підписав першим підписом
Прізвище та ініціали хто підписав другим підписом
Им'я файлу, в якому був відправлений платіжний
документ
Код помилки
Текст помилки
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Виписки, рахунки виписок, вимоги контрагентів
В_ДАТА
В_ВРЕМЯ
Д_ПРЕД
Д_ПР_ЭК
В_ДАТАПР
ВХ_ОСТ
ИСХ_ОСТ
ВХ_ЭКВ
ИСХ_ЭКВ
Д_НОМЕР
Д_ДАТА
ПРИХОД
РАСХОД
СУММА_П
СУММА_ПРОП_В1
СУММА_ПРОП_В2
СУМА_ЛIТ_В1
СУМА_ЛIТ_В2
СУМ_ЭКВ
МЫ_В
МЫ_В1
НАШИНД_В
ОНИ_В
ОНИ_В1
ИХ_ИНД_В
НАЗНАЧ1_ВЫП
НАЗНАЧ2_ВЫП
Т
СКВ
Т_В
Т_ДВ
Т_ШВ
Т_СВ
БАНК_НОМ
Д_ПОЛ

Дата виписки (ДД/ММ/РРРР)
Час виписки (ГГ:ХХ)
Дата попереднього руху
Дата попереднього руху (еквівалент)
Дата попередньої виписки (ДД/ММ/РРРР)
Вхідний залишок виписки
Вихідний залишок виписки
Вхідний залишок виписки в національній валюті
Вихідний залишок виписки в національній валюті
Номер платіжного документа по виписці
Дата платіжного документа по виписці (ДД/ММ/РРРР)
Сума надходження по рахунку виписки
Сума списання по рахунку виписки
Сума проводки по рахунку виписки
Сума виписки прописом (перший рядок)
Сума виписки прописом (другий рядок і наступні рядки)
Сума виписки прописом (перший рядок) українська
Сума виписки прописом (другий рядок і наступні рядки)
українська
Сума виписки в еквіваленті (для виписки з валютного
рахунку)
Найменування свого рахунку по рахунку виписки
Найменування свого рахунку по рахунку виписки (другий
рядок)
Ідентифікаційний код свого рахунку по рахунку виписки
Найменування контрагента по рахунку виписки
Найменування контрагента по рахунку виписки (другий
рядок)
Ідентифікаційний код контрагента по рахунку виписки
Призначення платежу по рахунку виписки (перший
рядок)
Призначення платежу по рахунку виписки (другий рядок
і наступні рядки)
Тип документа (БУМ, К-Б, !!!, СВ)
Код символу каси в виписці
Код типу документа в виписці
Найменування типу документа в виписці
Шифр операції у виписці
Символ документа в виписці
Внутрішньобанківський номер документа виписки
Дата прийому платежу банком
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Т_ПОЛ
Д_ПРОВ
Т_ПРОВ
Т_ОТПР
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Час прийому платежу банком
Дата проводки по балансу банку
Час проводки по балансу банку
Час відправлення платежу в НБУ
Платежі SWIFT

SWIFT50A
SWIFT50B
SWIFT52A
SWIFT52B
SWIFT59A
SWIFT59B
SWIFT59C
SWIFT59D
IBAN
SWIFT57
SWIFT57A
SWIFT57B
SWIFT57C
SWIFT57D
SWIFT57E
SWIFT57F
SWIFT57G
SWIFT57H
SWIFT57I

Найменування свого підприємства
Адреса свого підприємства
Найменування свого банку
Адреса свого банку
Найменування бенефіціара
Адреса бенефіціара
Розрахунковий рахунок бенефіціара
Країна бенефіціара
Код IBAN бенефіціара
BIC-код банку бенефіціара
Найменування банку бенефіціара
Адреса банку бенефіціара
Інформація про філію банку бенефіціара
Місто банку бенефіціара
Місце розташування банку бенефіціара
Країна банку бенефіціара
Код POB (коррахунок...) банку бенефіціара
Розташування POB банку бенефіціара
Країна POB банку бенефіціара

Для банку-посередника відповідні реквізити (цифра 57 змінюється на
56), для банку-відправника - 51, для рахунка або філії банкувідправника - 53, для філії банку-одержувача - 54, для третього
установи грошового покриття - 55.
SWIFT71

Хто платить комісію
Реквізити свого рахунку, валюта

OUR_IBAN
НАШ_СЧЕТ
ТИП_СЧЕТА
НАШ_МФО1
НАШ_БАНК1
НАШ_БАНК2
КВ
ОВ
ВАЛ
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Номер свого рахунку в форматі IBAN
Номер свого рахунку
Тип (ознака) рахунку
МФО свого банку
Найменування свого банку
Найменування свого банку (другий рядок)
Код валюти
Міжнародне скорочене найменування валюти
Повне найменування валюти
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РУБ
КОП
КЭ
ОЭ
ВАЛ_Э
МЫ
МЫ1
НАШИНД
НАШ_КОММ
Д_ОТКР
Д_ЗАКР

Скорочене найменування валюти
Скорочене найменування дріб'язку
Код валюти еквівалента
Міжнародне скорочене найменування валюти
еквівалента
Повне найменування валюти еквівалента
Найменування свого підприємства
Найменування свого підприємства (другий рядок)
Ідентифікаційний код свого підприємства
Коментар до свого рахунку
Дата відкриття рахунку
Дата закриття рахунку
Реквізити рахунку контрагента

THEIR_IBAN
ИХ_СЧЕТ
ИХ_МФО1
ИХ_БАНК1
ИХ_БАНК2
ОНИ
ОНИ1
ИХ_ИНД
N_НАЛ
N_СВИД
ИХ_АДРЕС
ИХ_ПРИМЕЧ

Номер рахунку контрагента в форматі IBAN
Номер рахунку контрагента
МФО банку контрагента
Найменування банку контрагента
Найменування банку контрагента (другий рядок)
Найменування контрагента
Найменування контрагента (другий рядок)
Ідентифікаційний код контрагента
Податковий номер контрагента
Номер свідоцтва платника податку
Адреса контрагента
Примітка для контрагента
Реквізити рахунку дебету

IBAN_D
РСД
МФОД
ДБАНК1
ДБАНК2
КЛД_Д
КЛД_Д1
ДИНД_Д
КЛД_В
КЛД_В1
ДИНД_В

Розрахунковий рахунок дебету в форматі IBAN
Розрахунковий рахунок дебету
МФО банку розрахункового рахунку дебету
Банк поточного рахунка дебету
Банк поточного рахунка дебету (другий рядок)
Найменування контрагента дебету по документу
Найменування контрагента дебету по документу (другий
рядок)
Ідентифікаційний код контрагента дебету по документу
Найменування контрагента дебету по рахунку виписки
Найменування контрагента дебету по рахунку виписки
(другий рядок)
Ідентифікаційний код контрагента дебету по рахунку
виписки
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Найменування контрагента дебету
Найменування контрагента дебету (другий рядок)
Ідентифікаційний код контрагента дебету
Реквізити рахунку кредиту

IBAN_C
РСК
МФОК
КБАНК1
КБАНК2
КЛК_Д
КЛК_Д1
КИНД_Д
КЛК_В
КЛК_В1
КИНД_В
КЛК
КЛК1
КИНД

Розрахунковий рахунок кредиту в форматі IBAN
Розрахунковий рахунок кредиту
МФО банку розрахункового рахунку кредиту
Банк поточного рахунку кредиту
Банк поточного рахунку кредиту (другий рядок)
Найменування контрагента кредиту по документу
Найменування контрагента кредиту по документу
(другий рядок)
Ідентифікаційний код контрагента кредиту по документу
Найменування контрагента кредиту по рахунку виписки
Найменування контрагента кредиту по рахунку виписки
(другий рядок)
Ідентифікаційний код контрагента кредиту по рахунку
виписки
Найменування контрагента кредиту
Найменування контрагента кредиту (другий рядок)
Ідентифікаційний код контрагента кредиту
Бухгалтерські рахунки

ДЕБЕТ
СД
ССД
КРЕДИТ
СК
ССК
НАШ_СЧ_БУХ
НАШ_НАЗВ_БУХ
ИХ_СЧ_БУХ
ИХ_НАЗВ_БУХ

Рахунок-субрахунок дебету бухгалтерського обліку
Рахунок дебету бухгалтерського обліку
Субрахунок дебету бухгалтерського обліку
Рахунок-субрахунок кредиту бухгалтерського обліку
Рахунок кредиту бухгалтерського обліку
Субрахунок кредиту бухгалтерського обліку
Номер рахунку бухобліку для Вашого рахунку
Назва рахунку бухобліку для Вашого рахунку
Номер рахунку бухобліку для рахунку виписки
Назва рахунку бухобліку для рахунку виписки
Додаткова таблиця

V1
V2
V3
V4
V5
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V6
V7
V8

Значення поля 6
Значення поля 7
Значення поля 8
Додаткові класифікатори виписки

КЛАСС1
КЛАСС2
КЛАСС3
ИМЯ_КЛ1
ИМЯ_КЛ2
ИМЯ_КЛ3

Позначення першого додаткового класифікатора виписки
Позначення другого додаткового класифікатора виписки
Позначення третього додаткового класифікатора виписки
Найменування першого додаткового класифікатора
виписки
Найменування другого додаткового класифікатора
виписки
Найменування третього додаткового класифікатора
виписки
Номери та кількості

N
N1
КОЛ
КОЛ1
КОЛ2
КОЛ3
КОЛ4
КОЛ5
КОЛ6
КОЛ7
КОЛ8
КОЛ9
НПП
НПП1
НПП2
НПП3
НПП4
НПП5
НПП6
НПП7
НПП8
НПП9
НППС

Номер сторінки
Номер сторінки (для першої сторінки не показується)
Підсумкова кількість групувань в звіті
Кількість елементів першого групування в області звіту
Кількість елементів другого групування в області звіту
Кількість елементів третього групування в області звіту
Кількість елементів четвертого групування в області звіту
Кількість елементів п'ятого групування в області звіту
Кількість елементів шостого групування в області звіту
Кількість елементів сьомого групування в області звіту
Кількість елементів восьмого групування в області звіту
Кількість елементів дев'ятого групування в області звіту
Порядковий номер групування в звіті
Порядковий номер першого групування в області звіту
Порядковий номер другого групування в області звіту
Порядковий номер третього групування в області звіту
Порядковий номер четвертого групування в області звіту
Порядковий номер п'ятого групування в області звіту
Порядковий номер шостого групування в області звіту
Порядковий номер сьомого групування в області звіту
Порядковий номер восьмого групування в області звіту
Порядковий номер дев'ятого групування в області звіту
Порядковий номер виписки (документа) на сторінці
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Шаблони звітів по таблицях

Загальні шаблони звітів
B_DAT
E_DAT
REPNAM
REPNUM
H01
H02
H03
H04
N
NB
BG
NG
СXXX
ComputerID
DOCPOST
КОИ
ОТВ_ИСП
ДОЛ_ОТВ_ИСП
НАЛ_ОТВ_ИСП
ДОП1_ОТВ_ИСП
ДОП2_ОТВ_ИСП
ДОП3_ОТВ_ИСП
ДОП4_ОТВ_ИСП

Дата початку діапазону формування звіту
Дата закінчення діапазону формування звіту
Найменування шаблону звіту
Номер шаблону звіту
Значення першого додаткового поля
Значення другого додаткового поля
Значення третього додаткового поля
Значення четвертого додаткового поля
Номер сторінки
Порядковий номер області "ТЕЛО" в звіті
Порядковий номер області "ТЕЛО" в групуванні
Порядковий номер групування
онстанти, задані в файлі настроювань
Значення ідентифікатора комп'ютера користувача
Ідентифікатор DOCPOST
Код користувача
Прізвище користувача
Посада користувача
Податковий номер користувача
Додаткове поле 1 користувача
Додаткове поле 2 користувача
Додаткове поле 3 користувача
Додаткове поле 4 користувача
Шаблони звітів списку валют

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
D01
D02

Повне найменування валюти
Міжнародне скорочене найменування валюти
Код валюти
Скорочене найменування валюти
Скорочене найменування дріб'язку
Курс НБУ
Одиниця виміру курсу НБУ
Курс покупки
Курс продажу
Одиниця виміру курсу обміну
Дата курсу НБУ
Дата курсу обміну
Шаблони звітів курсів НБУ
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H05
H06
H07
V01
V02
D01

Повне найменування валюти
Міжнародне скорочене найменування валюти
Код валюти
Курс НБУ
Одиниця виміру курсу НБУ
Дата курсу НБУ
Шаблони звітів курсів обміну

H05
H06
H07
V01
V02
V03
D01

Повне найменування валюти
Міжнародне скорочене найменування валюти
Код валюти
Курс покупки
Курс продажу
Одиниця виміру курсу обміну
Дата курсу обміну
Шаблони звітів по контрагентам

H05
H06
H07
H08
H09
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V21

Найменування підприємства по картці клієнта
Ідентифікаційний код підприємства по картці клієнта
МФО банку по картці клієнта
Найменування банку по картці клієнта
Код системи Клієнт - Банк
Номер рахунку контрагента
МФО банку контрагента
Найменування банку контрагента
Номер контрагента
Найменування контрагента
Ідентифікаційний код контрагента
Податковий номер контрагента
Номер свідоцтва платника податку
Додатковий номер
Найменування типу контрагента
Примітка для контрагента
Коментар до рахунку
Поштовий індекс контрагента
Назва області контрагента
Назва району контрагента
Назва міста контрагента
Ознака забороненого банку (0 - дозволений, 1 - заборонений)
Номер рахунку контрагента в форматі IBAN
Адреса контрагента
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V23
...
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Значення додаткового поля 1
Значення додаткового поля 2
Значення додаткового поля 40
Шаблони звітів по розрахункових рахунках

H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H13
H13
V19
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V18
V21
V22
D01
D02
S01
D03
D04
V14
S02
S03
S04
S05
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Найменування підприємства по картці клієнта
Ідентифікаційний код підприємства по картці клієнта
МФО банку по картці клієнта
Найменування банку по картці клієнта
Код системи Клієнт - Банк
Найменування власника для платежів по системі SWIFT
Адреса власника для платежів по системі SWIFT
Найменування банку для платежів по системі SWIFT
Адреса банку для платежів по системі SWIFT
Номер свого рахунку в форматі IBAN
Номер свого рахунку
Найменування свого підприємства
Ідентифікаційний код свого підприємства
МФО свого банку
Найменування свого банку
Ознака забороненого банку (0 - дозволений, 1 - заборонений)
Повне найменування валюти
Міжнародне скорочене найменування валюти
Код валюти рахунку
Номер рахунку бухобліку свого рахунку
Коментар до свого рахунку
Електронний підпис
Стан рахунку
Тип (ознака) рахунку
Найменування власника рахунку для платежів по системі
SWIFT
Адреса власника рахунку для платежів по системі SWIFT
Дата відкриття рахунку
Дата закриття рахунку
Ліміт овердрафту або заарештована сума
Дата початку експорту проводок в бухгалтерію
Дата виписки
Час виписки
Вихідний залишок виписки
Дебетовий оборот по не проведеним документам
Кредитовий оборот по не проведеним документам
Прогнозований залишок
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S06
V15
V16
V17

Вихідний залишок виписки за обрану дату
Позначення додаткового параметра
Значення додаткового параметра
Коментар до додаткового параметру
Шаблони запиту на сертифікацію або відкликання сертифікату

H05
V01
V02
V21
V22
V03
V04
V23
V05
V06
V07
V24
V25
V26
V27
V08
V28
V09
V29
V30
V10
V11

Код системи Клієнт - Банк
Ім'я файлу запиту на сертифікацію
Час генерації запиту
ЦСК, яке видало сертифікат
Реєстраційний номер сертифіката
Час початку дії сертифіката
Час закінчення дії сертифіката
Найменування організації
Ідентифікаційний код
Адміністративна одиниця
Населений пункт
Адреса
Власник сертифіката
Підрозділ
Посада
Телефон
Адреса електронної пошти
Довжина відкритого ключа (біт)
Відкритий ключ
Ідентифікатор відкритого ключа
Права підпису (0 - Без права підпису, 1 - Перший підпис, 2 Другий підпис, 3 - Підпис документа)
Права підпису файлу, зашифрування і розшифрування файлів (0
- ні, 1 - так)

6.3

Обчислення виразів

6.3.1

Вирази
Вираз - це математична або логічна формула, по якій обчислюється значення. Вираз
може стояти праворуч від знака рівності в операторах присвоювання, бути
параметром процедури або функції, індексом масиву змінних або умовою в структурі
CHOOSE. Вирази складаються з констант, змінних і функцій, пов'язаних символами
логічних і/або арифметичних операцій.
Знак оклику, що йде після пробілу, або рядок, в якому перший значущий символ знак
оклику, сприймається як коментар.
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У наступних розділах описані види операторів, типи даних і основні принципи
обчислень виразів:
Оператори присвоювання
Обчислення виразів
Числові константи
Числові вирази
Логічні вирази
Роздільники
Арифметичні операції
Строкові константи
Операція конкатенації
Строкові вирзи
Логічні операції
Комбіновані операції
6.3.1.1

Оператори присвоювання

мітка призначення = джерело
мітка призначення
Мітка змінної
джерело
Числова або строкова константа, змінна, функція або вираз.
Знак '='
Чи означає присвоювання значення джерела змінній, позначеної міткою
призначення. Якщо джерело і призначення являють собою різні типи даних,
то результат виходить на основі правил перетворення даних.
Приклад:
Name = 'JONEST'
!Змінна = строкова константа
PI = 3.14159
!Змінна = числова константа
Cosine = SQRT(1 - sine * sine)
!Змінна = значення, що повертається функцією
A=B+C +3
!Змінна = арифметичний вираз
Name = CLIP(FirstName) & ' ' Initial & '. ' & LastName
!Змінна = строкова змінна
6.3.1.2

Обчислення виразів

Вирази обчислюються в стандартному алгебраїчному порядку операцій.
Старшинство операцій визначається типом операції і дужками. Кожна операція
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виробляє проміжне (внутрішнє) значення, яке потім використовується в подальших
операціях. Дужки використовуються для того, щоб групувати операції в виразі. Вираз
обчислюється, починаючи з підвиразу в самих вкладених дужках, послідовно до
самого зовнішнього рівня.
Рівні старшинства операцій у виразах від найвищого до найнижчого і зліва направо в
кожному рівні:
Рівень 1
()
Групування дужками
Рівень 2
Унарний мінус
Рівень 3
Звернення
Отримання значення, що повертається функцією
Рівень 4
^
Зведення в ступінь
Рівень 5
*/%
Множення, ділення, ділення по модулю
Рівень 6
+Додавання, віднімання
Рівень 7
&
Конкатенація (об'єднання)
Рівень 8
= <>
Логічне порівняння
Рівень 9
AND, NOT, OR Булеві вирази
Результатом обчислення виразу може бути числове, строкове або логічне (істина/
хибність) значення. Вираз може взагалі не містити операцій, це може бути просто
змінна, константа або звернення до процедури, яка повертає значення.
6.3.1.3

Числові константи

Числові константи представляють собою постійні числові значення. Константи
можуть зустрічатися в оголошенні даних, виразах, як параметри процедур, функцій
або атрибутів. Числова константа може представлятися в десятковому (за основою
10 - за замовчуванням), двійковому (за основою 2), вісімковому (по підставі 8),
шістнадцятковому (за основою 16) і експоненційному форматах. У числових
константах неприпустимі символи форматування, такі як знак долара або кома;
лідируючі знаки "плюс" або "мінус" допустимі.
Десяткові (за основою 10)
числові константи можуть мати попереду мінус (як ознака негативного
числа), цілу частину і необов'язкові десяткову точку з дробової частиною
числа.
Двійкові (за основою 2)
числові константи містять символи цифр 0 і 1 і символ B або b (латинські) в
кінці.
Вісімкові (за основою 8)
числові константи можуть містити необов'язковий знак мінус спереду,
символи цифр від 0 до 7 і символ O або o (латинські) в кінці.
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Шістнадцяткові (за основою 16)
числові константи можуть містити необов'язковий знак мінус спереду,
символи цифр від 0 до 9, латинські букви від A до F (що представляють
цифри від 10 до 15) і символ H або h (латинські) в кінці. Якщо першою
значущою цифрою (самим лівим символом) в шістнадцятковій константі є
цифра від A до F, то перед нею треба поставити незначущий нуль.
Приклад:
-924
76.346
-45.0262
1011b
-1000110B
3403o
-70413120O
-1FFBh
0CD1F74FH
6.3.1.4

!Десяткові константи

!Двійкові константи
!Вісімкові константи
!Шістнадцятковий константи

Числові вирази

Числові вирази можуть використовуватися в якості параметрів процедур і функцій, і
як умова в структурі CHOOSE, а також в правій частині операторів присвоювання, в
яких зліва стоїть числова змінна. Числові вирази можуть містити операцію
конкатенації, але в них не повинно бути ніяких логічних операцій. Використані в
числовому виразі рядкові константи і змінні перетворюються в проміжне числове
значення. Якщо у виразі використовується операція конкатенації, то вона
виконується над строковими проміжними значеннями, а результат перетворюється в
число.
Приклад:
Count + 1
(1 - N * N) / R
305 & 7854555
6.3.1.5

!Додати 1 до змінної Count
!Відняти від 1 N помножене на N потім розділити на R
!З'єднати код регіону з номером телефону

Логічні вирази

У логічних виразах в керуючих структурах CHOOSE відбувається оцінка логічних
умов "істина/хибність". На основі остаточного результату виразу (істина або хибність)
визначається подальша послідовність виконання дій. Логічні вирази оцінюються
зліва направо. Правий операнд в операціях AND, OR або XOR оцінюється тільки в
тому випадку, коли він може вплинути на результат. Для того, щоб уникнути
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неоднозначності і управляти послідовністю оцінки операндів, слід використовувати
дужки.
Рівні старшинства логічних операцій:
Рівень 1
умовні операції
Рівень 2
~, NOT
Рівень 3
AND
Рівень 4
OR, XOR
6.3.1.6

Роздільники

()
[]

В круглих дужках укладається список параметрів.
У квадратні дужки укладається список індексів масиву (рядкові змінні
розуміються як масив байт) або шаблон форматування змінної, визначеної
користувачем.
У одиничні лапки укладається строкова константа.
У фігурні дужки укладається змінна, визначена користувачем.
У кутових дужках укладається код ASCII символу строкової константи.
Кома розділяє параметри в списку.

''
{}
<>
,
6.3.1.7

Логічне заперечення НІ
Логічне І
Логічне АБО, АБО що виключає

Арифметичні операції

Символ арифметичної операції об'єднує два операнда в арифметичний вираз для
обчислення результату.
Знаки операцій:
+
*
/
^
%
6.3.1.8

Додавання
Віднімання
Множення
Ділення
Зведення в ступінь
Залишок від ділення

(A + B означає A плюс B)
(A - B означає A мінус B)
(A * B означає A помножити на B)
(A / B означає A розділити на B)
(A ^ B означає A звести в ступінь B)
(А % В означає залишок від ділення А на В)

Строкові константи

Строкові константи представляють собою рядок символів, укладений в одинарні
лапки (апострофи). Поява в строковій константі лівої кутової дужки (<) має на увазі
наявність відповідної правої дужки. Тому для того, щоб включити в рядок символ
кутової дужки, його необхідно ввести поспіль двічі. Аналогічно потрібно ввести два
апострофа поспіль, щоб в рядок був включений апостроф. Константа, що складається
всього з двох апострофів (або з пробілами між ними) представляє, порожній рядок.
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Для того, щоб включити ліву фігурну дужку в якості частини строкової константи,
потрібно ввести дві ліві фігурні дужки поспіль.
Приклад:
'string constant'
'It''s a girl'
6.3.1.9

!Строкова константа
!Вкладений апостроф

Операція конкатенації

Операція конкатенації (&) використовується для того, щоб приєднати один рядок або
змінну до іншої. Довжина результату дорівнює сумі довжин рядків, що з'єднуються.
Можуть з'єднуватися і числові константи або змінні з рядком або з іншою числовою
константою або змінною. Для того, щоб видалити непотрібні пробіли в кінці рядків,
що з'єднуються, використовується функція CLIP.
Приклад:
CLIP(FirstName) & ' ' & Initial & '. ' & LastName
'TopSpeed Corporation' & '. Inc. '

!Скласти повне ім'я
!З'єднати дві константи

6.3.1.10 Строкові вирази

Строкові вирази можуть використовуватися в якості параметрів функцій, або в
правій частині операторів присвоювання, якщо в лівій частині стоїть строкова
змінна. Строковим виразом може бути окремий рядок або числова змінна, або
складне поєднання підвиразів, функцій і операцій.
Приклад:
StringVar = 'Phone:T' & ' 305-T' & FORMAT(Phone,'@P###-####P')
!Конкатенація констант і значення, що повертається функцією FORMAT
6.3.1.11 Логічні операції

Логічна операція перевіряє два операнда і виробляє умову "істина" або "хибність".
Існує два види логічних операцій: умовні і булеві. В умовних операціях порівнюються
два значення або вирази. Символи булевих операцій з'єднують рядкові, числові або
логічні вирази, реалізуючи булеву алгебру. Символи булевих операцій можуть
комбінуватися, утворюючи складові операції.
Умовні операції
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=
<
>

Дорівнює
Менше
Більше

Булеві операції
NOT
~
AND
OR
XOR

Булево (логічне) заперечення (НІ)
Булево (логічне) заперечення (НІ)
Кон'юнкція (булево І)
Диз'юнкція (булево АБО)
Виключне АБО

6.3.1.12 Комбіновані операції

До комбінованих операцій належать наступні:
<>
не дорівнює
~=
не дорівнює
NOT =
не дорівнює
<=
Менше або дорівнює
=<
Менше або дорівнює
~>
не більш
NOT>
не більш
>=
Більше або дорівнює
=>
Більше або дорівнює
~<
не меньше
NOT <
не менш
Під час логічних обчислень будь-яка ненульова величина означає "хибність".
Приклад:
Логічний вираз

Результат

A=B
A<B
A>B
A <> B, A ~= B, A NOT= B
A ~< B, A >= B, A NOT< B
A ~> B, A <= B, A NOT> B
~A, NOT A
A AND B
A OR B

Істина, якщо A = B
Істина, якщо A менше B
Істина, якщо A більше B
Істина, якщо A не дорівнює B
Істина, якщо A не менш B
Істина, якщо A не більш B
Істина, якщо A нуль або порожній рядок
Істина, якщо A істинно і B істинно
Істина, якщо або A істинно, або B істинно, або обидва
істинні
Істина, якщо або A істинно, або B істинно, але не

A XOR B
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обидва одночасно
6.3.2

Шаблони форматування
Шаблони забезпечують заданий формат представлення значень змінних, що
відображаються і редагуються. Існує сім типів шаблонів: числові і грошові, наукового
запису чисел, дати, часу, шаблони користувача, шаблони редагування рядків що
вводяться і строкові шаблони.
Числові і грошові шаблони
Шаблони наукового запису чисел
Шаблони форматування дат
Шаблони форматування часу
Шаблони користувача
Строкові шаблони

6.3.2.1

Числові і грошові шаблони

@N [валюта][знак][заповнення] розмір [розбиття][розрядність][знак][валюта][B]
@N

Всі числові і грошові шаблони починаються @N.

валюта

Або знак долара або включена в тильди (~) строкова константа.
Коли відсутній індикатор заповнення та позначення валюти передує
знаку, тоді позначення валюти "плаває" зліва від старшої значущої
цифри. Якщо є індикатор заповнення, то позначення валюти
постійно знаходиться в крайній лівій позиції. Якщо позначення
валюти слідує після розміру і символу розбиття, то воно ставиться в
кінці виведеного числа.

знак

Вказує формат негативних чисел. Якщо мінус в шаблоні стоїть до
розміру і індикатора заповнення, то негативні числа будуть
відображатися з мінусом перед числом. Якщо мінус в шаблоні стоїть
після розміру, символу розбиття, індикаторів довжини дробової
частини і валюти, то негативні числа будуть відображатися з
мінусом після числа. Якщо в обох можливих позиціях знака в
шаблоні стоять круглі дужки, то негативні числа будуть
відображатися в дужках.

заповнення

Вказує заповнення позицій незначущіх нулів пробілами, нулями або
зірочками (*). Якщо індикатор заповнення опущений, то незначущі
нулі подавляються (пробілами).
0
Подавляє розбиття по тисячам і залишає незначущі нулі.
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_
*

Подавляє розбиття по тисячам і замінює незначущі нулі
пробілами.
Замінює незначущі нулі зірочками.

розмір

Розмір потрібно для того, щоб вказати загальне число значущих
цифр, включаючи число цифр у дробовій частині і будь-які символи
форматування.

розбиття

Для того, щоб вказати розбиття по трьом цифрам (по тисячам),
праворуч від розміру може міститися символ розбиття відмінний від
коми, яка використовується за замовчуванням.
.
Розбиває групи точками
_
Розбиває групи пробілами
Розбиває групи дефісами

розрядність

Вказує кількість цифр у дробовій частині і символ, що розділяє
дробову і цілу частини числа. Число цифр у дробовій частині
повинно бути менше ніж довжина, позначена в індикаторі розміру.
Роздільником цілої і дробової частини може бути точка (.), одинарна
лапка (') або буква "v", яка використовується тільки в оголошенні
змінних типу STRING, але не в форматах відображення.
.
Точка вказує, що роздільником цілої та дробової частин є
точка.
'
Одиночна лапки вказує, що роздільником цілої та дробової
частин є кома (точка використовується для розбиття на
групи, якщо не задано інше).
V
Вказує, що немає роздільника цілої та дробової частин
(відноситься тільки до зберігання даних в змінних типу
STRING).

B

Вказує, що всякий раз, коли значення дорівнює нулю, шаблон
відображається пробільним. Числові і грошові шаблони форматують
числове значення для виведення на екран або в звіт. Якщо величина
більше максимально можливої для даного шаблону, то виводиться
рядок зірочок.
Приклад:

Шаблон

Результат

@N9

4,550,000

@N_9B
@N09

4550000
004550000

Формат
Дев'ять цифр розбиваються на тисячі комою (за
замовчуванням)
Дев'ять цифр, на тисячі розбиваються, пробіли якщо 0
Дев'ять цифр, незначущі нулі не подавляються
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@N*9

***45,000

@N9_
@N9.

4 550 000
4.550.000
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Дев'ять цифр, незначущі нулі замінюються зірочками,
розбиваються по три цифри комою
Дев'ять цифр розбиваються на тисячі пробілом
Дев'ять цифр розбиваються на тисячі точкою

З дробовою частиною
@N9

4,550,000

@N9.2

4,550.75

@N_9.2B

4550.75

@N_9'2
@N9.'2

4550,75
4.550,75

@N9_'2

4 550,75

Дев'ять цифр розбиваються на тисячі комою (за
замовчуванням)
Дві цифри дробової частини відокремлюються
крапкою
Дві цифри дробової частини відокремлюються
крапкою, по 3 розряди не групуються, пробіли якщо
значення дорівнює 0
Дві цифри дробової частини відділяються комою
Роздільник цілої та дробової частин кома, розбиття на
тисячі точкою
Роздільник цілої та дробової частин кома, розбиття на
тисячі пробілом

Зі знаком
@N-9.2B
@N9.2@N(10.2)

-2,347.25
2,347.25(2,347.25)

Мінус перед числом, пробіли якщо 0
Мінус після числа
Негативне значення в дужках

@N-9.2B
@N$9.2B
@N$10.2

-2,347.25
$2,347.25
- $2,347.25

@N$(11.2)

$(2,347.25)

Мінус перед числом, пробіли якщо 0
Знак долара перед числом, пробіли якщо 0
Знак долара перед числом, якщо негативне значення
мінус перед доларом
Знак долара перед числом, негативне значення в
дужках

В доларах

Різні валюти
@N12_'2 ~ F~
@N~L. ~12'
@N~#~12.2
@N~DM~12'2
@N12'2~ kr~
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L. 1.430.050
#1,240.50
DM1.430,50
1.430,50 kr

Франція
Італія
Великобританія
Німеччина
Швеція
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Шаблони наукового запису чисел

@Emsn[B]
@E

Всі шаблони наукового запису чисел починаються з @E.

m

Визначає загальне число символів в форматі за даним шаблоном.

s

Задає символ десяткового дробу і символ розбиття мантиси на
групи з трьох цифр, коли значення n більше 3.
. (точка)
точка і кома
.. (точка точка)
точка і точка
' (верхня лапка)
кома і точка
_. (підкреслення точка)
точка і пробіл

n

Число цифр зліва десяткової точки.

B

Вказує, що всякий раз, коли значення дорівнює нулю, шаблон
відображається пробілами.

По шаблонах наукового запису чисел форматируются дуже маленькі або дуже великі
числа. Цей формат є десятковий змішаний дріб і ступінь десяти.
Приклад:
Формат

Значення Результат

@Е9.0
@Е12.1
@Е12.1В
@Е12.1
@Е12.1

1,967,865 20е+007
1,967,865 1.9679е+006
0
-1,967,865 -1.9679е+006
.00000003 3.2000е-008
2
1,967,865 1 967.865e+003

@E12_.4

6.3.2.3

Шаблони дат

@Dn [s] [B] [направление [диапазон] ]
@D

Всі шаблони дат починаються з @D.

n

Визначає номер формату дати. Існує 18 форматів представлення
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дат. Нуль перед номером шаблону означає наявність незначущого
нуля в числі або місяці.
s

Символ-роздільник між днем, місяцем і роком. За замовчуванням
в різних форматах подання дат між днем, місяцем і роком
вставляється слеш (/).
Альтернативні символи-роздільники:
.
Точка, в форматі використовується точка
Дефіс, в форматі використовується дефіс
'
Лапка, в форматі використовується кома
_
Знак підкреслення, в форматі використовується пробіл
?
Задає національний порядок дати і роздільник.

напрямок

Права чи ліва кутова дужка (> або <), яка вказує напрямок для
параметра діапазон (> означає майбутнє, < означає минуле).
Допустимо тільки в шаблонах дат із зображенням року з двох
цифр.

діапазон

Цілочисельна константа в діапазоні від 0 до 99, яка задає століття
для параметра напрямок. Допустимо тільки в шаблонах дат із
зображенням року з двох цифр. Якщо параметр опущений, то за
умовчанням приймається 80.

B

Вказує, що всякий раз, коли значення дорівнює нулю, шаблон
відображається пробілами.

Дати, що зберігаються в числових змінних, називаються "стандартними датами
Clarion". Значення що зберігається являє собою число днів минулих з 28 грудня 1800
року. Згідно шаблону це число перетворюється в один з форматів дати.
Для шаблонів із зображенням року двома цифрами перетворення дат здійснюється із
залученням "інтелектуальної логіки". Для шаблонів дат, в яких відсутні параметри
напрямок і діапазон мається на увазі, що дати знаходяться в діапазоні "80 років тому 20 років вперед". Цей діапазон за замовчуванням можна змінити за допомогою
параметрів напрямок і діапазон. Параметр напрямок вказує, чи змінює параметр
діапазон межу 100-річного діапазону в минулому або в майбутньому. А протилежна
межа діапазону приймає відповідне значення, таке при якому діапазон становив би
100 років і для будь-якого року, зображеного двома цифрами не виникало
неоднозначності при визначенні інших двох цифр року.
Наприклад, шаблон @D1>60 задає знаходження відповідного століття для будь-якого
року в діапазоні 60 років вперед - 40 років тому. Якщо поточний рік 1996-й (таким
чином діапазон 1956-2056 р.р), і користувач ввів 5/01/40, то правильний рік 2040
(1940 не влучає у діапазон правильних дат), а якщо користувач ввів 5/01/60, то дата
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припадає на 1960-й рік.
Для шаблонів дати, що містять назву місяців, реальні назви задаються
(настроюються) в файлі середовища (.ENV). Для отримання більш повної інформації
дивись розділ Інтернаціоналізація.
Приклад:
Шаблон

Формат

Результат

@D1
@D1>40
@D01
@D2
@D3
@D4
@D5
@D6
@D7
@D8
@D9
@D10
@D11
@D12
@D13
@D14
@D15
@D16
@D17

mm/dd/yy
mm/dd/yy
mm/dd/yy
mm/dd/yyyy
mmm dd, yyyy
mmmmmmmmm dd, yyyy
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
dd mmm yy
dd mmm yyyy
yy/mm/dd
yyyy/mm/dd
Yymmdd
Yyyymmdd
mm/yy
mm/yyyy
yy/mm
yyyy/mm

10/31/59
10/31/59 !За замовчуванням 1959
01/01/95
10/31/1959
ЖОВ 31,1959
Жовтень 31, 1959
31/10/59
31/10/1959
31 ЖОВ 59
31 ЖОВ 1959
59/10/31
1959/10/31
591031
19591031
10/59
10/1959
59/10
1959/10
Скорочений формат дати,
встановлений в Windows
Повний формат дати, встановлений в
Windows

@D18

Альтернативні роздільники
@D1.
@D2@D5_
@D6'

mm.dd.yy
mm-dd-yyyy
dd mm yy
dd,mm,yyyy

Роздільник точка
Роздільник дефіс
Роздільник пробіл
Роздільник кома
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Шаблони часу

@Tn[s][B]
@T

Всі шаблони часу починаються з @T.

n

Визначає номер формату часу. Існує 8 форматів представлення часу.
Нуль перед номером шаблону означає наявність незначущого нуля в
годинах або хвилинах.

s

Символ-роздільник. За замовчуванням в різних форматах
представлення часу між годинами, хвилинами і секундами
вставляється двокрапка (:).
Альтернативні символи-роздільники:
.
Точка, в форматі використовується точка.
Дефіс, в форматі використовується дефіс.
'
Лапка, в форматі використовується кома.
_
Знак підкреслення, в форматі використовується пробіл.
?
Задає національний роздільник в записі часу.

B

Вказує, що всякий раз, коли значення дорівнює нулю, шаблон
відображається пробілами.

Значення що зберігається являє собою число сотих часток секунди, що минули з
півночі. Згідно шаблону це число перетворюється в один з 6-ти форматів.
Для шаблонів часу, що містять символьні дані, реальні назви задаються
(настроюються) в файлі середовища (.ENV).
Приклад:
Шаблон

Формат

Результат

@T1
@T2
@T3
@T03
@T4
@T5
@T6
@T7

hh:mm
Hhmm
hh:mmXM
hh:mmXM
hh:mm:SS
Hhmmss
hn:mm:SSXM

17:30
1730
5:30PM
05:30PM
17:30:00
173000
5:30:00PM
Скорочений формат часу, встановлений
у Windows
Повний формат часу, встановлений у
Windows

@T8
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Альтернативні роздільники
@T1.
@T1@T3_
@T4'
6.3.2.5

hh.mm
hh-mm
hh mmXM
hh.mm.ss

Роздільник точка
Роздільник пробіл
Роздільник пробіл
Роздільник кома

Шаблони користувача

@P[<][#][x]P[B]
@P

Всі шаблони користувача починаються з @P і закінчуються
роздільником P. Обидві літери P (латинські) повинні бути або
прописні, або малі.

<

Задає десяткову цифру з придушенням незначущого нуля.

#

Задає десяткову цифру без придушення незначущого нуля.

х

Вказує необов'язкові символи для виведення в рядку. Ці символи без
змін виводяться в відформатованому рядку.

P

Всі шаблони користувача повинні закінчуватися символом P. Він
повинен бути таким же як в поєднанні @P, починаючому шаблон.

B

Вказує, що всякий раз, коли значення дорівнює нулю, шаблон
відображається пробілами.

Шаблон користувача містить необов'язкові позиції десяткових цифр і необов'язкові
символи редагування. Будь-які символи відмінні від < і # розглядаються як символи
редагування і потрапляють в форматований рядок без змін. Регістр роздільників @P і
P (рядкова або прописна буква) різниться. Таким чином, якщо для обох обмежувачів
використовується прописна буква "P", то малу "P" можна використовувати як символ
редагування і навпаки.
Для того, щоб допустити використання точки в якості символу редагування, в
шаблонах користувача не розпізнається десяткова крапка. Тому, значення, що
форматується за шаблоном користувача повинно бути цілочисельним. Якщо за
шаблоном користувача форматується величина з плаваючою точкою, то в результаті
буде відображена тільки ціла частина числа.
Приклад:
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Шаблон

Значення

Результат

@P###-######P
@P<#/##/##P
@P(###)#######P
@P###/#######P
@p<#:##PMp
@P<#' <#l#"P
@P<#lb. <#oz.P
@P4##A-#P
@PA##.C#P

215846377

215-84-6377

103159
3057854555

10/31/59
(305)785-4555

7854555

000/785-4555

530
56
902
112
312.45

5:30
5' 6"
9lb. 2oz.
411A-2
A31.C2

Строкові шаблони

@Sдовжина
@S

Всі рядкові шаблони починаються з @S.

Довжина

Визначає число символів в рядку. Строковий шаблон описує
неформатований рядок заданої довжини.

Приклад:
Name STRING(@S20)
6.3.3

!Строкове поле довжиною 20 символів

Функції Clarion
При описі функцій прийняті наступні угоди:
Йде найменування функції, а потім в круглих дужках через кому
перераховується список параметрів, що передаються.
Необов'язкові параметри поміщаються в квадратні дужки.
Математичні функції
Функції роботи з рядками
Функції роботи з датою і часом
Інші функції
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Математичні функції

ABS
INRANGE
INT
ROUND
SQRT

отримати абсолютну величину
перевірити потрапляння в діапазон
взяти цілу частину
округлити число
квадратний корінь

6.3.3.1.1 ABS (отримати абсолютну в еличину)

ABS(вираз)
ABS
Вираз

Повертає абсолютну величину.
Константа, змінна або вираз.

Процедура ABS повертає абсолютну величину виразу. Абсолютна величина числа
завжди позитивна величина або нуль.
Приклад:
C = ABS(A – B)

! С представляє абсолютне значення різниці

6.3.3.1.2 INRANGE (перев ірити потрапляння в діапазон)

INRANGE(вираз, нижня межа, верхня межа)
INRANGE
Вираз
Нижня межа
Верхня межа

Перевіряє потрапляння в діапазон.
Числова константа, змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, що представляє
нижню межу діапазону.
Числова константа, змінна або вираз, що представляє
верхню межу діапазону.

Процедура INRANGE порівнює числовий вираз з исловим діапазоном, включно
його межі. Функція повертає одиницю ("істина"), якщо значення виразу потрапляє в
зазначений діапазон. Якщо значення виразу більше параметра верхня межа або
менше параметра нижня межа, то функція повертає нуль ("хибність").
Приклад:
INRANGE(Date % 7,1,5)

! Якщо це робочий день
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6.3.3.1.3 INT (в зяти цілу частину)

INT(вираз)
INT
Вираз

Повертає цілу частину числа.
Числова константа, змінна або вираз.

Процедура INT повертає цілу частину значення числового виразу. Округлення
значення при цьому не проводиться, а знак не змінюється.
Приклад:
INT(8.5)
INT(-5.9)
X=INT(Y)

! повертає 8
! повертає -5
! повертає цілу частину від Y

6.3.3.1.4 ROUND (округлити число)

ROUND(вираз, вираз)
ROUND
Вираз
Порядок

Округлює число.
Числова константа, змінна або вираз.
Числовий вираз, значення якого дорівнює ступеню
десяти, наприклад: 1, 10, 100 або .1, .01, .001. Якщо
значення параметра порядок не є кратним ступеня 10, то
використовується найближча нижча кратна ступінь
(наприклад, замість 0.55 використовується 0.1, а замість
155 використовується 100).

Процедура ROUND видає значення виразу, округленого до ступеня десяти.
Приклад:
ROUND(5163,100)
ROUND(657.50,1)
ROUND(51.63594,.01)

! повертає 5200
! повертає 658
! повертає 51.64

6.3.3.1.5 SQRT (кв адратний корінь)

SQRT(вираз)
SQRT
Вираз
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Процедура SQRT видає значення квадратного кореня виразу. Якщо X являє будь-яке
позитивне дійсне число, то квадратний корінь від X - це число, яке при множенні
саме на себе дає в результаті X.
Приклад:
Length = SQRT(X^2 + Y^2)

6.3.3.2

! Знайти відстань від точки 0,0 до X, Y (теорема
Піфагора)

Функції роботи з рядками

ALL
CENTER
CHR
CLIP
DEFORMAT
FORMAT
INLIST
INSTRING
LEFT
LEN
LOWER
NUMERIC
RIGHT
SUB
UPPER
VAL

повторення символів
центрувати рядок
отримати символ АSСII
відсікти пробіли в кінці рядка
виключити форматування з числового рядка
форматувати число по шаблону
шукати елемент у списку
шукати входження рядка
вирівняти рядок вліво
отримати довжину рядка
перетворити в малі літери
перевірити числовий рядок
вирівняти рядок вправо
отримати підрядок
перетворити в прописні літери
отримати код символу АSСII

6.3.3.2.1 ALL (пов торення симв олів )

ALL(рядок[, довжина])
ALL
Рядок
Довжина

Повертає рядок, що повторений кілька разів.
Рядковий вираз, що містить послідовність символів, яка повинна
бути повторена.
Довжина рядка, що повертається. Якщо цей параметр опущений, то
повертається рядок в 255 символів.

Процедура ALL повертає рядок, що містить повторення деякої послідовності
символів.
Приклад:
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! Взяти 25 зірочок
! Взяти 255 крапок

6.3.3.2.2 CENTER (центрув ати рядок)

CENTER(рядок[, довжина])
CENTER
Рядок
Довжина

Повертає центрований рядок.
Строкова константа, змінна або вираз.
Довжина рядка, що повертається. Якщо цей параметр опущений,
то в цій якості використовується довжина першого параметра.

Процедура CENTER спочатку видаляє пробіли на початку і в кінці рядка, потім, щоб
центрувати решту в рамках заданої довжини доповнює зліва і справа пробілами і
повертає відцентрований рядок.
Приклад:
CENTER('АВС', 5)
CENTER('АВС ')
CENTER(' АВС')
Message = CENTER(Message)
Rpt:Title = CENTER(Name,60)

! повертає ' АВС '
! повертає ' АВС '
! повертає ' АВС '
! Центрувати повідомлення
! Центрувати ім'я

6.3.3.2.3 CHR (отримати симв ол АSСII)

CHR(код)
CHR
Код

Повертає символ, що відображається.
Числовий вираз, що містить код символу АSСII.

Процедура CHR повертає символ, що відповідає заданому параметром коду.
Приклад:
Stringvar = CHR(122)
Stringvar = CHR(65)

! Отримати символ 'z'
! Отримати символ 'А'

6.3.3.2.4 CLIP (в ідсікти пробіли в кінці рядка)

CLIP(рядок)
CLIP
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Рядок

Рядковий вираз.

Процедура CLIP видаляє з рядка кінцеві пробіли. Рядок, що повертається є підрядок
без пробілів в кінці. Функція CLIP часто використовується в строкових виразах з
операцією конкатенації.
Приклад:
Nаме = CLIP(Lаsт) & '. ' & CLIP(Firsт) & INIТ & '.'

! Повне ім'я

6.3.3.2.5 DEFORMAT (в иключити форматув ання з числов ого рядка)

DEFORMAT(рядок[,шаблон])
DEFORMAT
Рядок
Шаблон

Виключає символи форматування з числового рядка.
Рядковий вираз, що містить числовий рядок.
Шаблон форматування або мітка строкової змінної, що містить
шаблон. Якщо цей параметр опущений, то повертається значення
буде містити тільки допустимі для числової константи символи.

Процедура DEFORMAT видаляє з числового рядк символи форматування,
повертаючи тільки цифри, що містяться в рядку. При використанні з шаблоном дати
або часу (за винятком тих, які мають на увазі в собі букви) ця функція повертає рядок,
що містить стандартну для Clarion дату або час.
Приклад:
DialString = 'ATDT1T & DEFORMAT(Phone,'@P(###)###-####P')
! Отримати рядок для набору номера модемом
ClarionDate = DEFORMAT(dBaseDate,'@D1')
! Отримати стандартну в Clarion дату з мм/дд/рр
6.3.3.2.6 FORMAT (форматув ати число по шаблону)

FORMAT(значення, шаблон)
FORMAT
Значення
Шаблон

Повертає числовий рядок, який отформатовано.
Числовий вираз, що представляє значення, яке має бути
форматовано.
Шаблон форматування або мітка строкової змінної, що містить
шаблон.

Процедура FORMAT повертає рядок цифр, що отформатовано відповідно до
параметра шаблону.
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Приклад:
Rpt:SocSecNbr = FORMAT(Emp:SSN,'@P###-##-####P')
Phone = FORMAT(DEFORMAT(Phone,'@P###-###-####P'),'@P(###)###-####P')
! Змінити формат номера, що зберігається
DateString = FORMAT(DateLong,'@D1')
! Форматувати дату в рядок
6.3.3.2.7 INLIST (шукати елемент у списку)

INLIST(рядок, елемент списку[,елемент списку])
INLIST
Рядок

Елемент списку

Повертає ознаку наявності або відсутності елементу в списку.
Константа, змінна або вираз, що містить значення, яке слід
шукати в списку. Якщо це числова величина, то перед
порівнянням вона перетворюється в рядок.
Метка змінної або константи, значення якої порівнюється з
першим параметром функції. Якщо це числова величина, то
перед порівнянням вона перетворюється в рядок. Може
використовуватися до 16-ти Елементів списку, але має бути,
принаймні, два.

Процедура INLIST порівнює вміст параметра рядок зі значенням, що міститься в
кожному параметрі елемент списку. Якщо знайдено значення, яке співпадає , то
функція повертає номер параметра відносно першого елемента списку, який містить
елемент, що співпадає. Якщо значення рядки не знайдено ні в одному елементі
списку, то в цьому випадку функція повертає 0.
Приклад:
INLIST('D','A','B','C','D','E')
INLIST('B','A','B','C','D','E')

! повертає 4
! повертає 2

6.3.3.2.8 INSTRING (шукати в ходження рядка)

INSTRING(підрядок, рядок[,крок][,початок])
INSTRING
Підрядок

Рядок
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Шукає підрядок в рядку.
Строкова константа, змінна або вираз, що містить рядок, який
слід шукати. Слід використовувати зі змінною, що містить
підрядок, функцію CLIP, щоб у функції INSTRING не проводився
пошук з урахуванням пробілів в кінці змінної.
Строкова константа або мітка змінної, в якій повинен
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Крок

Початок

здійснюватися пошук.
Числова константа, змінна або вираз, що задає розмір кроку при
пошуку. Крок рівний 1 означає, що порівняння проводиться з
підрядком початок, якій кожен раз зміщується на 1 символ, крок
рівний 2 - що зміщення відбувається на 2 символи і т.д. Якщо
параметр крок опущений, то довжина кроку за замовчуванням
дорівнює довжині підрядка, що шукається.
Числова константа, змінна або вираз, що задає, з якого символу
рядка починається пошук. Якщо цей параметр опущений, то
пошук починається з першого символу.

Процедура INSTRING крок за кроком просувається по рядку в пошуку входження
підрядка. Якщо підрядок знайдено, то функція повертає номер успішного кроку
(перший крок має номер 1). Якщо підрядок не було знайдено, то функція INSTRING
повертає нуль.
Приклад:
INSTRING('DEF','ABCDEFGHIJ',1,1)
! повертає 4
INSTRING('DEF','ABCDEFGHIJ',2,1)
! повертає 0
INSTRING('DEF','ABCDEFGHIJ',2,2)
! повертає 2
INSTRING('DEF','ABCDEFGHIJ',3,1)
! повертає 2
Еxтеnsiоn = SUВ(FilеSpec,INSTRING('.',FilеSpec) + 1,3)
! Виділити розширення зі специфікації файлу
6.3.3.2.9 LEFT (в ирів няти рядок в лів о)

LEFT(рядок[, довжина])
LEFT
Рядок
Довжина

Вирівнює рядок вліво.
Строкова константа, змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, що вказує довжину рядка,
який повертається. Якщо цей параметр опущений, то береться
довжина параметра рядок.

Процедура LEFT повертає вирівняний вліво рядок. Пробіли в початку значення
рядка видаляються.
Приклад:
LEFT(' ABC')
Company = LEFT(Company)

! повертає 'ABC '
! Вирівняти вліво назву компанії
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6.3.3.2.10 LEN (отримати дов жину рядка)

LEN(рядок)
LEN
Рядок

Повертає довжину рядка.
Строкова константа, змінна або вираз.

Процедура LEN повертає значення довжини рядка. Якщо параметр рядок є міткою
строкової зміною типу SRTING, то функція поверне її оголошену довжину. Якщо
параметр рядок є міткою строкової зміною типу CSTRING або PSTRING, то функція
поверне довжину вмісту рядка. Числові змінні автоматично перетворюються в
проміжне, строкове значення.
Приклад:
LEN(CLIP(Title))
Rname = CENTER(Name,LEN(Title))

! Отримати довжину заголовка
! Центрировать ім'я в заголовку

6.3.3.2.11 LOWER (перетв орити в малі літери)

LOWER(рядок)
LOWER
Рядок

Перетворює символи в рядку в рядкові.
Строкова константа, змінна або вираз, що представляє рядок, який
повинен бути перетворений.

Процедура LOWER повертає рядок, в якій всі літери рядкові.
Приклад:
LOWER('ABC')
! повертає 'abc'
Name = SUB(Name,1,1) & LOWER(SUB(Name,2,19))
! Всі букви імені крім першої записати маленькими літерами
6.3.3.2.12 NUMERIC (перев ірити числов ий рядок)

NUMERIC(рядок)
NUMERIC
Строка

Перевіряє числовий рядок.
Строкова константа, змінна або вираз.

Процедура NUMERIC повертає 1 (істина), якщо рядок містить допустиму числову
величину, і 0 (хибність) - якщо рядок містить неприпустимі в числі символи.
Допустимими символами є цифри від 0 до 9 знак мінус спереду, десяткова крапка.
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Приклад:
NUMERIC('1234.56')
NUMERIC('1,234.56')
NUMERIC('-1234.56')
NUMERIC('1234.56-')

! повертає 1
! повертає 0
! повертає 1
! повертає 0

6.3.3.2.13 RIGHT (в ирів няти рядок в прав о)

RIGHT(рядок, довжина)
RIGHT
Рядок
Довжина

Вирівнює рядок вправо.
Строкова константа, змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, що вказує довжину рядка,
який повертається. Якщо цей параметр опущений, то береться
довжина параметра рядок.

Процедура RIGHT повертає вирівняний вправо рядок. Пробіли в кінці значення
рядка видаляються, потім значення вирівнюється вправо, і рядок повертається
доповнений на початку пробілами.
Приклад:
RIGHT('ABC ')
Message = RIGHT(Message)

! повертає ' ABC'
! Вирівняти текст повідомлення вправо

6.3.3.2.14 SUB (отримати підрядок)

SUB(рядок, позиція, довжина)
SUB
Рядок
Позиція

Довжина

Повертає частину рядка.
Строкова константа, змінна або вираз.
Цілочисельна константа, змінна або вираз. Будучи позитивною,
вказує положення символу відносно початку рядка. Негативне ж
значення вказує положення символу відносно кінця рядка (тобто
значення -3 вказує на 3-й символ від кінця рядка).
Числова константа, змінна або вираз, що вказує довжину рядка,
який повертається.

Процедура SUB повертає підрядок заданої довжини з рядка починаючи з вказаної
позиції.
Приклад:
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SUB('АВСDЕFGHI',1,1)
! повертає 'А'
SUB('АВСDЕFGHI',-11,1)
! повертає 'I'
SUB('АВСDЕFGHI',4,3)
! повертає 'DEF'
Extension = SUB(FileName,INSTRING(?.?,FileName,1,1)+1,3)
! Використовуючи функцію SUB отримати
розширення файлу
6.3.3.2.15 UPPER (перетв орити в прописні літери)

UPPER(рядок)
UPPER
Рядок

Перетворює символи рядка в прописні.
Строкова константа, змінна або вираз, що представляє рядок, який
повинен бути перетворений.

Процедура UPPER повертає рядок, в якому всі літери прописні.
Приклад:
UPPER('abc')
Name = UPPER(Name)

! повертає 'ABC'
! Записати ім'я малими літерами

6.3.3.2.16 VAL (отримати код симв олу АSСII)

VAL(символ)
VAL
Символ

Повертає код символу АSСII.
Рядок в один байт, що містить символ.

Процедура VAL повертає код заданого символу.
Приклад:
VAL('А')
VAL('Z')
CharVal = VAL(StrChar)
6.3.3.3

! повертає 65
! повертає 122
! Отримати код ASCII символу в рядку

Функції роботи з датою і часом

Стандартна дата
Стандартна дата - це кількість днів, що пройшли з 28 грудня 1800 року. Діапазон
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можливих дат з 1 січня 1801 року (стандартна дата 4) по 31 грудня 9999 року
(стандартна дата 2994626). Поза цього діапазону функції, що працюють з датами,
повертатимуть неправильне значення. Крім того, календар стандартних дат враховує
високосні роки в даному діапазоні. Залишок від ділення стандартної дати на 7 дає
день тижня (0 - воскресіння, 1 - понеділок і т.д.).
Для зберігання стандартних дат зазвичай використовуються змінні типу LОNG з
шаблоном дати (@D). Дата, введена за шаблоном, що має дві цифри року, за
замовчуванням потрапляє в столітній діапазон +20 років - 80 років від поточного
року. Наприклад, ввівши 01/01/01, отримаємо 01/01/2001, якщо поточний рік (по
системному годиннику) більше ніж 1980, а якщо менше ніж 1980-й рік то введена
дата перетвориться к 01/01/1901.
Стандартний час
Стандартний час - це кількість сотих часток секунди, що минули з півночі + 1.
Допустимий діапазон значень - від 1 (що означає опівночі) до 8640000 (що означає
11: 59: 59: 99). Стандартний час 1 відповідає точно півночі, що дозволяє
використовувати 0 для визначення того факту, що в поле з шаблоном часу нічого не
введено. Хоча час виражається з точністю 0.01 сек. системний годинник
оновлюються з частотою 18.2 раз в секунду (приблизно кожні 5,5 сотих секунди).
Для зберігання стандартного часу зазвичай використовуються змінні типу LОNG з
шаблоном часу (@T).
TODAY
CLOCK
DATE
DAY
MONTH
YEAR
AGE

отримати системну дату
отримати системний час
отримати стандартну дату
отримати день місяця
отримати місяць
отримати рік
отримати вік в заданий день

6.3.3.3.1 TODAY (отримати системну дату)

TODAY()
Процедура TODAY повертає поточну дату з DОS у вигляді стандартної дати Clarion.
Діапазон можливих значень з 1 січня 1801 року (стандартна дата 4) по 31 грудня
2099 року (стандартна дата 109211).
Приклад:
OrderDate = TODAY()

! Присвоїти змінній системну дату
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6.3.3.3.2 CLOCK (отримати системний час)

CLOCK()
Процедура CLOCK повертає час доби з системного часу DОS у вигляді
стандартного часу Clarion (виражене в сотих частках секунди, що минули з півночі).
Хоча час виражається з точністю 0.01 сек. системний годинник оновлюються з
частотою 18.2 раз в секунду (приблизно кожні 5,5 сотих секунди).
Приклад:
OrderTime = CLOCK()

! Присвоїти змінній поточний час

6.3.3.3.3 DATE (отримати стандартну дату)

DATE(місяць, день, рік)
DATE
Місяць
День
Рік

Повертає стандартну дату.
Позитивна числова константа, змінна або вираз, що задає місяць.
Позитивна числова константа, змінна або вираз, що задає день.
Числова константа, змінна або вираз, що задає рік. Для параметра рік є
допустимими діапазони значень від 0 до 99 або 1801 - 2099.

Процедура DATE повертає стандартну дату для заданого року, місяця і дня.
Допустимі параметри місяць і день, які виходять вперед за звичайні межі. 13-ий
місяць означає січень наступного року, а 32 січня означає 1 лютого. Власне, функції
DATE (12,32,97), DАТЕ (13,1,97) і DATE (1,1,98) всі дадуть один і той же результат.
Сотня для двохцифрового параметра року передбачає використання за
замовчуванням інтелектуальної логіки, яка передбачає, що дата знаходиться в
діапазоні між 20 наступними і 80 попередніми роками від поточної системної дати
операційної системи. Наприклад, вважаючи, що поточний рік 1999 року, а параметр
року - "15", дата повертається як 2015; якщо параметр року "60" - повертається дата 1960.
Приклад:
HireDate = DATE(Hir:Month,Hir:day,Hir:Year)
! Обчислити дату здачі в прокат
FirstOfMonth = DATE(MONTH(TODAY()),1,YEAR(TODAY()))
! Обчислити перший день місяця
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6.3.3.3.4 DAY (отримати день місяця)

DAY(дата)
DAY
Дата

Повертає день місяця.
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової змінної,
оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата повинен представляти
стандартну дату. Змінні, оголошені з шаблоном дати, автоматично
перетворюються в проміжне значення в стандартному форматі дати.

Процедура DAY обчислює для заданої стандартної дати день місяця (від 1 до 31).
Приклад:
OutDay = DAY(TODAY())
DueDay = DAY(TODAY() +2)

! Отримати сьогоднішній день
! Обчислити день повернення

6.3.3.3.5 MONTH (отримати місяць)

MONTH(дата)
MONTH
Дата

Повертає місяць.
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової змінної,
оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата повинен представляти
стандартну дату. Змінні, оголошені з шаблоном дати, автоматично
перетворюються в проміжне значення в стандартному форматі дати.

Процедура MONTH обчислює для заданої стандартної дати місяць року.
Приклад:
PayMonth = MONTH(DueDate)

! Отримати місяць зі стандартної дати

6.3.3.3.6 YEAR (отримати рік)

YEAR(дата)
YEAR
Дата

Повертає рік.
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової змінної,
оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата повинен представляти
стандартну дату. Змінні, оголошені з шаблоном дати, автоматично
перетворюються в проміжне значення в стандартному форматі дати.
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Процедура YEAR обчислює для заданої стандартної дати рік (від 1801 до 9999).
Приклад:
ParYear = YEAR(LastOrd)

! Рік останнього замовлення

6.3.3.3.7 AGE (отримати в ік в заданий день)

AGE(дата народження, базова дата)
AGE
Дата народження
Базова дата

Повертає тривалість проміжку часу.
Числовий вираз, що представляє собою стандартну дату.
Числовий вираз, що представляє собою стандартну дату. Якщо
цей параметр опущений, то використовується системна дата з
DOS.

Процедура AGE повертає рядок, що містить час, що минув між двома датами. Вік
повертається в наступному форматі:
Від 1 до 60 днів - 'nn DАYS'
Від 61 дня до 24 місяців - 'nn МОS'
Від 2 до 999 років - 'nnn YRS'
Приклад:
Message = Emp:Name & 'is ' AGE(Emp:DOB, TODAY()) & ' old today.'
! Помістити вік службовця в текст повідомлення
6.3.3.4

Інші функції

CHOOSE

отримати вибране значення

6.3.3.4.1 CHOOSE (отримати в ибране значення)

CHOOSE(умова, значення, значення [,значення...] )
CHOOSE
Умова

Значення

Повертає вибране зі списку можливих значень.
Константа, змінна або вираз, за яким визначається, яке
значення зі списку повертається. Це може бути або вираз,
що дає позитивне ціле число, або умовний вираз.
Константа, змінна або вираз, значення якого функція
повинна повернути.

Процедура CHOOSE обчислює вираз-умову і повертає відповідне йому значення зі

© ПФ "Енігма-Софт"

300

"Стиль" - Клієнт-Банк

списку. Якщо умова дає в результаті позитивне ціле число, то це число і визначає
номер значення зі списку, яке процедура повинна повернути. Якщо умова дає
результат, що виходить за допустиму межу, то CHOOSE повертає останнє значенняпараметр. Якщо умова є логічне вираження, яке дає в результаті значення істина або
хибність, то процедура CHOOSE повертає перше значення зі списку в першому
випадку і друге значення - у другому.
Приклад:
CHOOSE(4,'A','B','C','D','E')
CHOOSE(1 > 2,'A','B')
6.3.4

! повертає 'D'
! повертає 'B'

Функції програми
MIN
MAX
ПРОПИСЬ_РУС
ПРОПИСЬ_УКР
ПРОПИСЬ_Р_ЭК
ПРОПИСЬ_У_ЭК
СЖАТЬ
FormatIBAN
DeformatIBAN
CreateIBAN
CORRECTNAME
ПЕРЕНОС1
ПЕРЕНОС2
КУРС_НБУ
КУРС_ПРОДАЖИ
КУРС_ПОКУПКИ
GET_FORECAST
STOP_SCRIPT
GetMFOCredit
GetMFODebit
НОМ_КАТ
НАИМ_КАТ
ДОП_КАТ
OPENING_BALANCE
CLOSING_BALANCE
SUM_EXPENSE
SUM_INCOME,
TOTAL
STRINGTOCSV
GetAddlField

вирахувати мінімальне значення
вирахувати максимальне значення
отримати суму прописом
отримати суму прописом по-українськи
отримати суму прописом еквіваленту валюти
отримати суму прописом еквіваленту валюти по-українськи
прибрати з рядка зайві пробіли і переводи рядків
перетворити рахунок формату IBAN в формат для друку
перетворити рахунок формату IBAN в електронний формат
отримати рахунок в форматі IBAN
замінити заборонені в імені файлу символи
отримати підрядок з перенесенням
отримати продовження підрядка з перенесенням
отримати курс НБУ
отримати курс продажу
отримати курс покупки
отримати прогноз залишку по рахунку
видати повідомлення і завершити сценарій
отримати МФО по рахунку кредиту
отримати МФО по рахунку дебету
отримати номер категорії контрагента
отримати найменування категорії контрагента
отримати додаткове поле категорії контрагента
отримати початкове сальдо по рахунку
отримати кінцеве сальдо по рахунку
отримати суму витрат по рахунку
отримати суму приходу по рахунку
обчислити суму по групуванню
перетворити рядок в формат CSV
повернути значення додаткового параметра
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Процедури обчислення сальдо
Процедури обчислення обертів
Функції перевірки
У процедури обчислення сальдо і обертів передаються рядки, що визначають
рахунки, субрахунки і контрагента. Правила заповнення рядка наступні:
Рахунок[-субрахунок][-номер контрагента]
Рахунок

Визначає рахунок або групу рахунків. Група рахунків
визначається символом "*".
Субрахунок
Необов'язковий параметр. Визначає субрахунок або групу
субрахунків. Група субрахунків визначається символом "*".
Якщо параметр опущений, то розуміють всі субрахунки
рахунка.
Номер контрагента Необов'язковий параметр. Визначає номер контрагента. Якщо
параметр опущений, то всі контрагенти. При генерації
проводок в непроведених документах (пункт "Обробка") для
вказівки контрагента використовується буква К (українська).
Приклад:
S('63-1')
SD('37-1-К')
D('3*')

6.3.4.1

! повертає згорнуте сальдо рахунку 63-1
! повертає дебетове сальдо по контрагенту
! повертає дебетові оберти по всіх субрахунках
рахунків, що починаються на 3.

MIN (вирахувати мінімальне значення)

MIN(вираз 1, вираз 2)
MIN
Вираз 1
Вираз 2

Повертає мінімальне значення двох чисел.
Константа, змінна або вираз.
Константа, змінна або вираз.

Процедура MIN вираховує найменше з двох чисел.
Приклад:
MIN(4.2,6)
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MAX (вирахувати максимальне значення)

MAX(вираз 1, вираз 2)
MAX
Вираз 1
Вираз 2

Повертає максимальне значення двох чисел
Константа, змінна або вираз.
Константа, змінна або вираз.

Процедура MAX вираховує найбільше з двох чисел.
Приклад:
MAX(4.2,6)
6.3.4.3

! повертає 6

ПРОПИСЬ_РУС (отримати суму прописом)

ПРОПИСЬ_РУС(вираз)
ПРОПИСЬ_РУС
Вираз

Повертає суму прописом на мові інтерфейсу програми.
Константа, змінна або вираз.

Процедура ПРОПИСЬ_РУС повертає рядок, що містить суму прописом на мові
інтерфейсу програми.
Приклад:
ПРОПИСЬ_РУС(4)

6.3.4.4

! повертає "Чотири грн. 00 коп." (для української мови)
або "Четыре грн. 00 коп." (для російської мови)

ПРОПИСЬ_УКР (отримати суму прописом по-українськи)

ПРОПИСЬ_УКР(вираз)
ПРОПИСЬ_УКР
Вираз

Повертає суму прописом по-українськи.
Константа, змінна або вираз.

Процедура ПРОПИСЬ_УКР повертає рядок, що містить суму прописом поукраїнськи.
Приклад:
ПРОПИСЬ_УКР(4)

! повертає "Чотири грн. 00 коп."
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ПРОПИСЬ_Р_ЭК (отримати суму прописом еквіваленту валюти)

ПРОПИСЬ_Р_ЭК(вираз)
ПРОПИСЬ_Р_ЭК
Вираз

Повертає суму прописом еквіваленту валюти на мові
інтерфейсу програми.
Константа, змінна або вираз.

Процедура ПРОПИСЬ_Р_ЭК повертає рядок, що містить суму прописом
еквіваленту валюти на мові інтерфейсу програми.
Приклад:
ПРОПИСЬ_Р_ЭК(4)

6.3.4.6

! повертає "Чотири грн. 00 коп." (для української мови)
або "Четыре грн. 00 коп." (для російської мови)

ПРОПИСЬ_У_ЭК (отримати суму прописом еквіваленту валюти по-українськи)

ПРОПИСЬ_У_ЭК(вираз)
ПРОПИСЬ_У_ЭК
Вираз

Повертає суму прописом еквіваленту валюти по-українськи.
Константа, змінна або вираз.

Процедура ПРОПИСЬ_У_ЭК повертає рядок, що містить суму прописом
еквіваленту валюти по-українськи.
Приклад:
ПРОПИСЬ_У_ЭК(4)
6.3.4.7

! повертає "Чотири грн. 00 коп."

СЖАТЬ (прибрати з рядка зайві пробіли і переводи рядків)

СЖАТЬ(рядок)
СЖАТЬ
Рядок

Замінює символи переводу рядка на пробіли, а потім замінює
кілька пробілів, що йдуть підряд, на одинарний пробіл.
Строкова константа, змінна або вираз.

Процедура СЖАТЬ замінює символи переводу рядка на пробіли, а потім замінює
кілька пробілів, що йдуть підряд, на одинарний пробіл.
Приклад:
СЖАТЬ('Клієнт
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FormatIBAN (перетворити рахунок формату IBAN в формат для друку)

FormatIBAN(рядок)
FormatIBAN
Рядок

Перетворює рахунок формату IBAN в формат для друку.
Строкова константа, змінна або вираз.

Процедура FormatIBAN розбиває рахунок формату IBAN на групи по 4 символи,
вставляючи пробіли.
Приклад:
FormatIBAN('UA453348510000026007010570001')

6.3.4.9

! повертає 'UA45 3348 5100
0002 6007 0105 7000 1'

DeformatIBAN (перетворити рахунок формату IBAN в електронний формат)

DeformatIBAN(рядок)
DeformatIBAN
Рядок

Перетворює рахунок формату IBAN в електронний формат.
Строкова константа, змінна або вираз.

Процедура DeformatIBAN прибирає з рядка всі пробільні символи.
Приклад:
DeformatIBAN('UA45 3348 5100 0002 6007 0105 7000 1')

! повертає
'UA453348510000026007
010570001'

6.3.4.10 CreateIBAN (отримати рахунок в форматі IBAN)

CreateIBAN(МФО банку, рахунок)
CreateIBAN
МФО банку
Рахунок

Возвраает рахунок в форматі IBAN по МФО банку і рахунку.
МФО банку, в якому відкрито рахунок - константа, змінна або
вираз.
Номер рахунку - константа, змінна або вираз.

Процедура CreateIBAN по МФО банку і рахунку обчислює рахунок в форматі IBAN.
Приклад:
CreateIBAN('334851', '26007010570001')

! повертає
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'UA453348510000026007010
570001'
6.3.4.11 CORRECTNAME (замінити заборонені в імені файлу символи)

CORRECTNAME(рядок)
CORRECTNAME
Рядок

Замінює заборонені в імені файлу символи.
Строкова константа, змінна або вираз.

Процедура CORRECTNAME замінює заборонені в імені файлу символи. Подвійні
лапки замінюються на апостроф, інші заборонені символи замінюються пробілом.
Приклад:
CORRECTNAME('*Ім'я_:_файлу?')

! повертає ' Ім'я_ _файлу '

6.3.4.12 ПЕРЕНОС1 (отримати підрядок з перенесенням)

ПЕРЕНОС1(рядок, довжина)
ПЕРЕНОС1
Рядок
Довжина

Повертає частину рядка.
Строкова константа, змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, що задає максимальне
число символівб що повертаються.

Процедура ПЕРЕНОС1 повертає частину рядка з першої позиції і заданою
максимальною довжиною. Довжина рядка визначається останнім слогом, який
поміщається у вказаній довжині. Якщо слово виведено не в повному обсязі, то рядок
закінчується знаком переносу.
Приклад:
ПЕРЕНОС1('Перенести речення,8)

! повертає 'Перенес-'

6.3.4.13 ПЕРЕНОС2 (отримати продовження підрядка з перенесенням)

ПЕРЕНОС2(рядок, довжина)
ПЕРЕНОС2
Рядок
Довжина
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Процедура ПЕРЕНОС2 повертає частину рядка з позиції, отриманої при
застосуванні останньої процедури ПЕРЕНОС1 або ПЕРЕНОС2 і заданою
максимальною довжиною. Довжина рядка визначається останнім слогом, який
поміщається у вказаній довжині. Якщо слово виведено не в повному обсязі, то рядок
закінчується знаком переносу.
Приклад:
ПЕРЕНОС2('Перенести речення,8)
ПЕРЕНОС2('Перенести речення,8)

! возвращает 'ти ре-'
! возвращает 'чення'

6.3.4.14 КУРС_НБУ (отримати курс НБУ)

КУРС_НБУ(валюта, дата)
КУРС_НБУ
Валюта
Дата

Повертає курс НБУ заданої валюти на задану дату.
Код валюти - константа, змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової
змінної, оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата повинен
представляти стандартну дату. Змінні, оголошені з шаблоном
дати, автоматично перетворюються в проміжне значення в
стандартному форматі дати.

Процедура КУРС_НБУ повертає курс НБУ заданої валюти на задану дату. Якщо по
даній валюті курси НБУ не ведуться, то повертає одиницю.
Приклад:
КУРС_НБУ(840, TODAY ())

! повертає встановлений НБУ курс долара на
сьогодні

6.3.4.15 КУРС_ПРОДАЖИ (отримати курс продажу)

КУРС_ПРОДАЖИ(валюта, дата)
КУРС_ПРОДАЖИ Повертає курс продажу заданої валюти на задану дату.
Валюта
Код валюти - константа, змінна або вираз.
Дата
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової
змінної, оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата повинен
представляти стандартну дату. Змінні, оголошені з шаблоном
дати, автоматично перетворюються в проміжне значення в
стандартному форматі дати.
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Процедура КУРС_ПРОДАЖИ повертає курс продажу заданої валюти на задану
дату. Якщо по даній валюті курс продажу на задану дату не встановлено, то повертає
нуль.
Приклад:
КУРС_ПРОДАЖИ(840, TODAY ())

! повертає встановлений банком курс
продажу долара на сьогодні

6.3.4.16 КУРС_ПОКУПКИ (отримати курс покупки)

КУРС_ПОКУПКИ(валюта, дата)
КУРС_ПОКУПКИ Повертає курс покупки заданої валюти на задану дату.
Валюта
Код валюти - константа, змінна або вираз.
Дата
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової
змінної, оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата повинен
представляти стандартну дату. Змінні, оголошені з шаблоном
дати, автоматично перетворюються в проміжне значення в
стандартному форматі дати.
Процедура КУРС_ПОКУПКИ повертає курс покупки заданої валюти на задану
дату. Якщо по даній валюті курс покупки на задану дату не встановлено, то повертає
нуль.
Приклад:
КУРС_ПОКУПКИ(840, TODAY ())

! повертає встановлений банком курс покупки
долара на сьогодні

6.3.4.17 GET_FORECAST (отримати прогноз залишку по рахунку)

GET_FORECAST(рахунок, валюта, МФО банку)
GET_FORECAST
Рахунок
Валюта
МФО банку

Повертає прогноз залишку по рахунку.
Номер рахунку - константа, змінна або вираз.
Код валюти рахунку - константа, змінна або вираз.
МФО банку, в якому відкрито рахунок - константа, змінна або
вираз.

Процедура GET_FORECAST обчислює прогноз залишку по вказаному рахунку на
дату роботи системи. Якщо рахунок не знайдений в списку поточних (своїх) рахунків
або по рахунку немає виписок, то повертає нуль.
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Приклад:
GET_FORECAST('1002101', 980, 300001)

! повертає прогнозований залишок по
рахунку 1002101 в національній валюті,
відкритому в банку з МФО 300001

6.3.4.18 STOP_SCRIPT (видати повідомлення і завершити сценарій)

STOP_SCRIPT(вираз, повідомлення)
STOP_SCRIPT
Вираз
Повідомлення

По нульовому значенню видає повідомлення і аварійно
завершує виконання сценарію.
Константа, змінна або вираз.
Строкова константа, змінна або вираз.

Процедура STOP_SCRIPT перевіряє значення виразу, а в разі нульового
(порожнього) значення видає повідомлення і аварійно завершує виконання сценарію
обробки. Завжди повертає нуль.
Приклад:
STOP_SCRIPT(CHOOSE(КВ = 980), 'Не національна валюта')
6.3.4.19 GetMFOCredit (отримати МФО по рахунку кредиту)

GetMFOCredit (вираз)
GetMFOCredit
Вираз

Повертає МФО банку контрагента.
Константа, змінна або вираз.

Процедура GetMFOCredit повертає МФО банку контрагента по заданому рахунку.
Пошук проводиться по списку рахунків контрагентів. Якщо рахунок не знайдене або
вказаний рахунок існує в декількох банках, то повертається нуль. Процедура
застосовується для визначення МФО при імпорті виписок довільної структури, якщо
у виписці МФО не вказується.
6.3.4.20 GetMFODebit (отримати МФО по рахунку дебету)

GetMFODebit (вираз)
GetMFODebit
Вираз

Повертає МФО банку контрагента.
Константа, змінна або вираз.
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Процедура GetMFODebit Процедура GetMFODebit повертає МФО банку
контрагента по заданому рахунку. Пошук проводиться по списку рахунків
контрагентів. Якщо рахунок не знайдений, то повертається нуль. Якщо вказаний
рахунок існує в декількох банках, то пошук продовжується по платіжних дорученнях.
Процедура застосовується для визначення МФО при імпорті виписок довільної
структури, якщо у виписці МФО не вказується.
6.3.4.21 НОМ_КАТ (отримати номер категорії контрагента)

НОМ_КАТ(вираз)
НОМ_КАТ
Вираз

Повертає номер простої категорії контрагента.
Константа, змінна або вираз, що визначає номер категорії
(простої або складової) або номер групи.

Процедура НОМ_КАТ повертає номер простої категорії по категорії (простої або
складової) або номеру групи, в яку включений заданий контрагент. Якщо контрагент
не включений ні в одну просту категорію заданої категорії або групи, то процедура
повертає нуль.
Приклад:
НОМ_КАТ(100)

! повертає код категорії контрагента

6.3.4.22 НАИМ_КАТ (отримати найменування категорії контрагента)

НАИМ_КАТ(вираз)
НАИМ_КАТ
Вираз

Повертає найменування простої категорії контрагента.
Константа, змінна або вираз, що визначає номер категорії
(простої або складової) або номер групи.

Процедура НАИМ_КАТ повертає найменування простої категорії по категорії
(простої або складової) або номеру групи, в яку включений заданий контрагент.
Якщо контрагент не включений ні в одну просту категорію заданої категорії або
групи, то процедура повертає порожній рядок.
Приклад:
НАИМ_КАТ(100)
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6.3.4.23 ДОП_КАТ (отримати додаткове поле категорії контрагента)

ДОП_КАТ(вираз1, вираз2)
ДОП_КАТ
Вираз1
Вираз2

Повертає додаткове поле простої категорії контрагента.
Константа, змінна або вираз, що визначає номер категорії
(простої або складової) або номер групи.
Константа, змінна або вираз, що визначає номер додаткового
поля.

Процедура ДОП_КАТ повертає додаткове поле простої категорії по категорії (простої
або складової) або номеру групи, в яку включений заданий контрагент. Якщо
контрагент не включений ні в одну просту категорію заданої категорії або групи або
номер поля заданий поза діапазону від 1 до 4, то процедура повертає порожній
рядок.
Приклад:
ДОП_КАТ(100,3)

! повертає третє додаткове поле категорії контрагента

6.3.4.24 OPENING_BALANCE (отримати початкове сальдо по рахунку)

OPENING_BALANCE(рахунок, валюта, МФО банку, дата)
OPENING_BALANCE
Рахунок
Валюта
МФО банку
Дата

Повертає початкове сальдо по рахунку за вказану дату.
Номер рахунку - константа, змінна або вираз.
Код валюти рахунка - константа, змінна або вираз.
МФО банку, в якому відкрито рахунок - константа,
змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової
змінної, оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата
повинен представляти стандартну дату. Змінні,
оголошені з шаблоном дати, автоматично
перетворюються в проміжне значення в стандартному
форматі дати.

Процедура OPENING_BALANCE отримує початкове сальдо по вказаному рахунку
за вказану дату. Якщо рахунок не знайдений в списку поточних (своїх) рахунків або
по рахунку немає виписок з датою рівною або меншою вказаній, то повертає нуль.
Якщо за вказану дату немає виписки, то повертає вихідний залишок по попередній
виписці.
Приклад:
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OPENING_BALANCE('1002101', 980, 300001, К_ДАТА)
! повертає початкове сальдо на дату закінчення діапазону формування
звіту по рахунку 1002101 в національній валюті, відкритого в банку з
МФО 300001
6.3.4.25 CLOSING_BALANCE (отримати кінцеве сальдо по рахунку)

CLOSING_BALANCE(рахунок, валюта, МФО банку, дата)
CLOSING_BALANCE
Рахунок
Валюта
МФО банку
Дата

Повертає кінцеве сальдо по рахунку за вказану дату.
Номер рахунку - константа, змінна або вираз.
Код валюти рахунка - константа, змінна або вираз.
МФО банку, в якому відкрито рахунок - константа,
змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової
змінної, оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата
повинен представляти стандартну дату. Змінні,
оголошені з шаблоном дати, автоматично
перетворюються в проміжне значення в стандартному
форматі дати.

Процедура CLOSING_BALANCE отримує кінцеве сальдо по вказаному рахунку за
вказану дату. Якщо рахунок не знайдений в списку поточних (своїх) рахунків або по
рахунку немає виписок з датою рівною або меншою вказаній, то повертає нуль.
Приклад:
CLOSING_BALANCE('1002101', 980, 300001, К_ДАТА)
! повертає кінцеве сальдо на дату закінчення діапазону формування
звіту по рахунку 1002101 в національній валюті, відкритого в банку з
МФО 300001
6.3.4.26 SUM_EXPENSE (отримати суму витрат по рахунку)

SUM_EXPENSE(рахунок, валюта, МФО банку, дата)
SUM_EXPENSE
Рахунок
Валюта
МФО банку
Дата
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Повертає суму витрат по рахунку за вказану дату.
Номер рахунку - константа, змінна або вираз.
Код валюти рахунка - константа, змінна або вираз.
МФО банку, в якому відкрито рахунок - константа,
змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової
змінної, оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата
повинен представляти стандартну дату. Змінні,
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оголошені з шаблоном дати, автоматично
перетворюються в проміжне значення в стандартному
форматі дати.
Процедура SUM_EXPENSE отримує суму витрат по вказаному рахунку за вказану
дату. Якщо рахунок не знайдений в списку поточних (своїх) рахунків або по рахунку
немає виписок з вказаною датою, то повертає нуль.
Приклад:
SUM_EXPENSE('1002101', 980, 300001, К_ДАТА)
! повертає суму витрат на дату закінчення діапазону формування звіту
по рахунку 1002101 в національній валюті, відкритого в банку з МФО
300001
6.3.4.27 SUM_INCOME (отримати суму приходу по рахунку)

SUM_INCOME(рахунок, валюта, МФО банку, дата)
SUM_INCOME
Рахунок
Валюта
МФО банку
Дата

Повертає суму приходу по рахунку за вказану дату.
Номер рахунку - константа, змінна або вираз.
Код валюти рахунка - константа, змінна або вираз.
МФО банку, в якому відкрито рахунок - константа,
змінна або вираз.
Числова константа, змінна або вираз, або мітка строкової
змінної, оголошеної з шаблоном дати. Параметр дата
повинен представляти стандартну дату. Змінні,
оголошені з шаблоном дати, автоматично
перетворюються в проміжне значення в стандартному
форматі дати.

Процедура SUM_INCOME отримує суму приходу по вказаному рахунку за вказану
дату. Якщо рахунок не знайдений в списку поточних (своїх) рахунків або по рахунку
немає виписок з вказаною датою, то повертає нуль.
Приклад:
SUM_INCOME('1002101', 980, 300001, К_ДАТА)
! повертає суму приходу на дату закінчення діапазону формування звіту
по рахунку 1002101 в національній валюті, відкритого в банку з МФО
300001
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6.3.4.28 TOTAL (обчислити суму по групуванню)

Змінна=TOTAL(вираз, група 1, група 2)
Змінна
TOTAL
Вираз
Група 1
Група 2

Ім'я змінної результату.
Повертає обчислену суму.
Константа, змінна або вираз.
Група, при виводі в звіт якої підсумовується вираз.
Група, при виводі в звіт якої обнуляється результат.

Процедура TOTAL обчислює підсумок за виразом, що розраховується при виведенні
в звіт Групи 1. Після виведення в звіт Групи 1 до змінної додасться Вираз. Після
виведення Групи 2 Змінна обнуляється. У всіх інших випадках значення Змінної
залишиться без зміни.
Приклад:
РАЗОМ=TOTAL(2.54, 'ТЕЛО', 'ГРП_КОН1')
6.3.4.29 STRINGTOCSV (перетворити рядок в формат CSV)

STRINGTOCSV(рядок, роздільник)
STRINGTOCSV
Рядок
Роздільник

Повертає перетворений в формат CSV рядок.
Строкова константа, змінна або вираз.
Символ, змінна або вираз, що задає символ-роздільник полів
CSV файлу.

Процедура STRINGTOCSV повертає рядок, перетворений в формат CSV. Якщо
рядок починається з символу '"' (лапки) або в рядку зустрічається символ-роздільник,
то весь рядок береться в лапки, а символи лапок подвоюються.
Приклад:
STRINGTOCSV('ПФ "Енігма-Софт"', ';')
STRINGTOCSV('"Енігма-Софт" ПФ', ';')
STRINGTOCSV('ПФ;"Енігма-Софт"', ';')

! Повертає ПФ "Енігма-Софт"
! Повертає ''"Енігма-Софт"" ПФ"
! Повертає "ПФ;""Енігма-Софт"""

6.3.4.30 GetAddlField (повернути значення додаткового параметра)

GetAddlField(код параметра)
GetAddlField
Код параметра
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Для довідника контрагентів код параметра - число в
діапазоні від 1 до 40.
Для довідника співробітників код параметра двосимвольний рядок. Значення кожного символу - від 1
до 9 або A, B, C, D, E, F або G.
Для довідника користувачів програми код параметра число в діапазоні від 1 до 4.
Для додаткових довідників код параметра - число в
діапазоні від 1 до 12.
Процедура GetAddlField повертає значення додаткового параметра запису довідника
бухгалтерії, що обробляється. Якщо код параметра знаходиться поза діапазоном, то
повертається порожній рядок.
Приклад:
GetAddlField(2)
GetAddlField('12')
GetAddlField('G4')

! повертає значення другого додаткового параметра

6.3.4.31 Процедури обчислення сальдо

S
SD
SC
N
ND
NC

отримати згорнуте сальдо на кінець періоду
отримати дебетове сальдо на кінець періоду
отримати кредитове сальдо на кінець періоду
отримати згорнуте сальдо на початок періоду
отримати дебетове сальдо на початок періоду
отримати кредитове сальдо на початок періоду

6.3.4.31.1 S (отримати згорнуте сальдо на кінець періоду)

S(рядок)
S
Рядок

Повертає згорнуте сальдо на кінець встановленого періоду дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента, за якими буде
обчислено сальдо.

Процедура S обчислює згорнуте сальдо по заданих в рядку рахунках, субрахунках і
контрагенту на кінець встановленого інтервалу дат (тільки по проведеним
документам).
Приклад:
S('64-2')

! повертає сальдо рахунку 64-2
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6.3.4.31.2 SD (отримати дебетов е сальдо на кінець періоду)

SD (рядок)
SD

Повертає дебетову частину сальдо на кінець встановленого
періоду дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента, за якими буде
обчислено сальдо.

Рядок

Процедура SD обчислює дебетову частину сальдо по заданих в рядку рахунках,
субрахунках і контрагенту на кінець встановленого інтервалу дат (тільки по
проведеним документам).
Приклад:
SD('36-2*-40')

! повертає дебетову частину сальдо рахунку 36 для
субрахунків, що починаються на 2 по коду
контрагента 40.

6.3.4.31.3 SC (отримати кредитов е сальдо на кінець періоду)

SC (рядок)
SC

Повертає кредитову частина сальдо на кінець встановленого
періоду дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента, за якими буде
обчислено сальдо.

Рядок

Процедура SC обчислює кредитову частина сальдо по заданих в рядку рахунках,
субрахунках і контрагенту на кінець встановленого інтервалу дат (тільки по
проведеним документам).
Приклад:
SC('10')

! повертає кредитову частина сальдо по всіх
субрахунках рахунку 10

6.3.4.31.4 N (отримати згорнуте сальдо на початок періоду)

N(рядок)
N
Рядок
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дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента, за якими буде
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обчислено сальдо.
Процедура N обчислює згорнуте сальдо по заданих в рядку рахунках, субрахунках і
контрагенту на початок встановленого інтервалу дат (тільки по проведеним
документам).
Приклад:
N('64-2')

! повертає сальдо рахунку 64-2

6.3.4.31.5 ND (отримати дебетов е сальдо на початок періоду)

ND(рядок)
ND
Рядок

Повертає дебетову частину сальдо на початок встановленого
періоду дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента, за якими буде
обчислено сальдо.

Процедура ND обчислює дебетову частину сальдо по заданих в рядку рахунках,
субрахунках і контрагенту на початок встановленого інтервалу дат (тільки по
проведеним документам).
Приклад:
ND('36-2*-40')

! повертає дебетову частину сальдо рахунку 36 для
субрахунків, що починаються на 2 за кодом
контрагента 40.

6.3.4.31.6 NC (отримати кредитов е сальдо на початок періоду)

NC(рядок)
NC
Рядок

Повертає кредитову частина сальдо на початок встановленого
періоду дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента, за якими буде
обчислено сальдо.

Процедура NC обчислює кредитову частина сальдо по заданих в рядку рахунках,
субрахунках і контрагенту на початок встановленого інтервалу дат (тільки по
проведеним документам).
Приклад:
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! повертає кредитову частина сальдо по всіх
субрахунках рахунку 10

6.3.4.32 Процедури обчислення обертів

О
D
C

отримати оберти проводки
отримати дебетові оберти
отримати кредитові оберти

6.3.4.32.1 O (отримати оберти пров одки)

O(дебет, кредит)
O
Дебет
Кредит

Повертає оберти проводки за встановлений інтервал дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента дебету.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента кредиту.

Процедура O обчислює оберти проводок по заданих кореспонденціям рахунків,
субрахунків і контрагентам дебету і кредиту за встановлений інтервал дат (тільки по
проведеним документам).
Приклад:
O('01-2','37-4')

! повертає оберти проводки дебет рахунку 01-2
кредит рахунку 37-4

6.3.4.32.2 D (отримати дебетов і оберти)

D(рядок)
D
Рядок

Повертає дебетові оберти за встановлений інтервал дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента, за якими будуть
обчислені оберти.

Процедура D обчислює дебетові оберти по заданих в рядку рахунках, субрахунках і
контрагенту за встановлений інтервал дат (тільки по проведеним документам).
Приклад:
D('37-1')
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6.3.4.32.3 C (отримати кредитов і оберти)

C(рядок)
C
Рядок

Повертає кредитові оберти за встановлений інтервал дат.
Визначає рахунки, субрахунки і контрагента, за якими будуть
обчислені оберти.

Процедура C обчислює кредитові оберти по заданих в рядку рахунках, субрахунках і
контрагенту за встановлений інтервал дат (тільки по проведеним документам).
Приклад:
C('36')

! повертає кредитові оберти по всіх субрахунках
рахунку 36

6.3.4.33 Функції перевірки

CheckBICCode
CheckAccount
CheckIDCode

перевірити МФО банку
перевірити рахунок
перевірити ідентифікаційний код

6.3.4.33.1 CheckBICCode (перев ірити МФО банку)

CheckBICCode(МФО банку)
CheckBICCode
МФО банку

Перевіряє правільноть заповнення МФО банку.
Константа, змінна або вираз.

Функция CheckBICCode перевіряє правильність заповнення вказаного МФО банку.
Повертає 0 в разі відсутності помилок. У разі помилки повертає 1 і виставляє
повідомлення про помилку. Текст повідомлення можна витягти за допомогою
скрипта %InternalError.
6.3.4.33.2 CheckAccount (перев ірити рахунок)

CheckAccount(МФО банку, рахунок)
CheckAccount
МФО банку
Рахунок

Перевіряє правільноть заповнення рахунку і МФО банку.
Константа, змінна або вираз.
Константа, змінна або вираз.

Функция CheckAccount перевіряє правильність заповнення вказаних МФО банку і
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рахунку. Повертає 0 в разі відсутності помилок. У разі помилки повертає 1 і
виставляє повідомлення про помилку. Текст повідомлення можна витягти за
допомогою скрипта %InternalError.
6.3.4.33.3 CheckIDCode (перев ірити ідентифікаційний код)

CheckIDCode(код)
CheckIDCode
код

Перевіряє правільноть заповнення ідентифікаційного коду.
Константа, змінна або вираз.

Функция CheckIDCode перевіряє правильність заповнення вказаного
ідентафікаціонного коду (ЄДРПОУ, ДРФО, серія і номер паспорта). Повертає 0 в разі
відсутності помилок. У разі помилки повертає 1 і виставляє повідомлення про
помилку. Текст повідомлення можна витягти за допомогою скрипта %InternalError.

6.4

Попередні настроювання звітів
Виведення текстового звіту може проводитися на будь-який, вказаний користувачем
принтер. Для попереднього перегляду звіту формуються в файл із визначеним в звіті
ім'ям або із зарезервованим ім'ям 'UPPXXXXX.EXT' для платіжних документів,
'VYPXXХХХ.EXT' для виписок, де XXХХХ - код користувача в програмі, EXT розширення файлу (TXT - для текстового, DBF - для DBF-звіту, RTF - для RTF-звіту,
XLS - для XLS-звіту).
Після отримання звіту по асоціаціям в операційній системі для формату RTF (XLS)
викликається редактор (переглядач) RTF (XLS)-файлів.
При включеному перемикачі "Попередній перегляд", після формування звіту,
викликається переглядач сформованого звіту.
Поля вікна попереднього перегляду настроювань звіту
З дати

(Ctrl+B)

По дату
(Ctrl+E)
Інтервал дат. Для виписок на початку поля заповнюються датою поточної
виписки, для платіжних документів по обраному рахунку початкова дата дата поточного документа, кінцева дата - дата самого пізнього документа.
Дати вводяться з клавіатури або вибираються з календаря.
Встановити інтервал дат
(Ctrl+I)
Встановлення інтервалу дат (початкової і кінцевої дат).
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Вибирати тільки позначені
При включеному перемикачі в звіт будуть відбиратися тільки позначені
документи.
Відбір
Рух
Відбираються в звіт всі документи виписок
Надходження Відбираються в звіт тільки документи надходження виписок
Списання
Відбираються в звіт тільки документи списання виписок
Поле доступне тільки при формуванні звітів по випискам.
Рахунок
Якщо в поле заданий рахунок бухгалтерського обліку, то до звіту
відбираються документи з виписок відмічені цим рахунком.
Поле доступне тільки при формуванні звітів по випискам.
Група
(Alt+5)
Якщо в поле задана група, то в звіт відбираються виписки по рахунках, що
належать до цієї групі. Для завдання групи виберіть її зі списку.
Поле доступне тільки при формуванні звітів по випискам в режимі всі
рахунки.
Додаткові змінні
Ви можете ввести значення додаткових полів для поточної звітної форми
(при формуванні звіту вони будуть підставлятися замість шаблонів
^ЗНАЧЕНИЕ1^, .. , ^ЗНАЧЕНИЕ4^). Назви додаткових полів вводяться при
коригуванні звітної форми. Якщо в настроюваннях звітної форми для
додаткового параметра визначено довідник, то значення можна вибрати з
довідника. Якщо додаткове поле не визначене, то воно не буде виводитися
на даному вікні.
Рядків
Поле визначає кількість рядків на сторінці звіту. При нульовой кількості
рядків для WIN-принтера перенесення на наступну сторінку буде
здійснюватися відповідно до обраного розміру та орієнтації паперу. При
друку тільки тексту звіт буде підготовлений для видачі на рулонний папір
(без розбивки на сторінки).
Тільки для текстових звітів.
Попередній перегляд
Можливість переглянути результат підготовки звіту з розбивкою на листи.
Тільки для текстових і графічних звітів.
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Редактор (переглядач) DBF-файлів
(Ctrl+V)
Шлях і ім'я редактора (переглядача) DBF-файлів. Якщо встановлений
редактор, то після отримання звіту результуючий файл буде викликаний для
перегляду (редагування). Для виклику діалогу вибору редактора можна
скористатися кнопкою [
Тільки для DBF звітів.

].

Тип паперу
А3
Розмір паперу А3 (297 х 420)
А4
Розмір паперу А4 (210 х 297)
Тільки для текстових звітів, що виводяться на WIN-принтер.
Друкувати тільки текст
При включеному перемикачі звіт буде роздрукований в текстовому вигляді
(за допомогою вбудованих шрифтів принтера без перетворення в графічний
образ).
Тільки для текстових звітів.
Размер шрифта
8
Розмір шрифту звіту, що виводиться – 8
10
Розмір шрифту звіту, що виводиться – 10
Тільки для текстових звітів, що виводяться на WIN-принтер.
Орієнтація
Книжкова
Розташування тексту вертикально на аркуші
Альбомна
Розташування тексту горизонтально на аркуші
Тільки для текстових звітів, що виводяться на WIN-принтер.
Режим
Нормальний Шрифт принтера 10 точок на дюйм
Напівзжатий Шрифт принтера 12 точок на дюйм
Зжатий
Шрифт принтера 17 точок на дюйм
Тільки для текстових звітів при друці тільки тексту.
Кодування
cp866
Кодова сторінка прошивки принтера 866
cp1125
Кодова сторінка прошивки принтера 1125
Тільки для текстових звітів при друці тільки тексту.
Більше не виводити це вікно для даного звіту
При включеному перемикачі при подальшому виборі звіту це вікно
виводитися не буде.
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Кнопки
Вибрати принтер
(Ctrl+P)
Виклик вікна вибору принтера зі списку встановлених в системі.
Тільки для текстових і графічних звітів.
Настроїти друк тільки тексту
(Ctrl+T)
Виклик вікна настроювань принтера для друку тексту.
Тільки для текстових звітів при друці тільки тексту.
Виконати
(Alt+В, Enter)
Підтвердження вибору настроювань і виклик процедури підготовки звіту.
Відмінити
Скасування підготовки звіту.
6.4.1

(Alt+О, Esc)

Настроювання принтера для друку тексту
При друці тільки тексту для розміру шрифту, переведення сторінки використовуються
послідовності символів Epson-сумісних принтерів. Для переведення сторінки
використовується символ 12. Для переведення принтера в нормальний режим друку
- послідовність символів 27, 64, 18. Для напівзжатого тексту - послідовність 27, 64,
18, 27, 77. Для зжатого - 27, 64, 18, 15. Вікно призначене зміни цих послідовностей і
для підміни стандартного виводу на принтер на виведення за допомогою Bat-файлу.
Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед-[Tab],Назад-[Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля::
Bat-файл друку звіту
Bat-файл, який замінює стандартний вивод. У Bat-файл передаються 3
параметра - ім'я файлу в DOS-кодуванні, ім'я файлу в WIN-кодуванні і шлях
до тимчасових файлів звітів (див. Параметр INI-файлу PathTmp). Для виклику
діалогу вибору Bat-файлу можна скористатися кнопкою [

].

Кінець сторінки
Символи переведення сторінки. Коди ASCII-символів, перераховані через
кому.
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Нормальний шрифт
Символи переведення принтера для друку нормальним шрифтом (10 точок
на дюйм). Коди ASCII-символів, перераховані через кому.
Напівзжатий шрифт
Символи переведення принтера для друку напівзжатим шрифтом (12 точок
на дюйм). Коди ASCII-символів, перераховані через кому.
Зжатий шрифт
Символи переведення принтера для друку зжатим шрифтом (17 точок на
дюйм). Коди ASCII-символів, перераховані через кому.
Якщо поля не заповнені, використовується стандартний набір символів.
Текстовий редактор
Шлях і ім'я текстового редактора. Якщо встановлений текстовий редактор,
то з вікна попереднього перегляду при друці тільки тексту можна буде
викликати звіт для редагування. Для виклику діалогу вибору текстового
редактора можна скористатися кнопкою [

6.5

Попередній перегляд

6.5.1

Попередній перегляд для WIN-принтера

].

Дане вікно призначене для перегляду сформованого звіту. У верхній частині вікна
розташована панель інструментів, що містить кнопки і поля вводу:
Кнопки
(F9)
Друк звіту. Виклик процедури вибору сторінок для друку.

Зберегти звіт у файл вибраного формату з ім'ям, що визничив користувач.
(Esc)
Виход з вікна попереднього перегляду без друку звіту.
Заповнення інформації у вікні.
Сторінка
Номер активної сторінки. Зміна номера сторінки також виконується
клавішами [PgUp], [PgDown] або клавішами управління курсором.
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Вправо
Кількість відображуваних сторінок в ряду.
Вниз
Кількість відображуваних сторінок в колонці.
Масштаб
Вибір масштабу відображення. Доступни наступні параметри:
Цілком - відображення цілого листа
По ширині - ширина листа збігається з шириною вікна
100%
200%
Перемикання масштабу Цілком<>По ширині також виконується лівою
кнопкою миші або клавішею [Пробіл].
6.5.1.1

Вибір сторінок для друку

Дане вікно призначене для уточнення параметрів друку виведеного на попередній
перегляд звіту. Кнопка [Друк] - (F9, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні.
Сторінка
- Всі сторінки
- Поточну сторінку

- Вибірково

На принтер виводиться весь звіт.
Вивід заданої сторінки. При виборі даного пункту, стає
доступним поле для вв номера сторінки. У початковий
момент йому присвоюється значення з поля Сторінка
вікна перегляду звіту.
Вивід сторінок позначених у списку. При виборі даного
пункту, стає доступним список сторінок звіту. Установка
на необхідний елемент списку виконується клавішами
управління курсором або правою кнопкою миші.
Відмітка/Скасування для елемента списку виконується
клавішаею [Пробіл] або лівою кнопкою миші.

Кількість екземплярів
Кількість примірників, яку треба надрукувати (за замовчуванням 1).
Вийти з перегляду після друку
Якщо даний перемикач не включено, то після виведення на друк,
управління повернеться в вікно перегляду звіту, в іншому випадку, вікно
перегляду буде закрито.
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Вибір формату файлу звіту

Вікно призначене для вибору формату файлу звіту. Необхідно вибрати один з
доступних форматів результуючого файлу звіту. Звіт буде виведений в файл в
обраному форматі. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних
дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
6.5.2

Попередній перегляд при друці тексту
Дане вікно призначене для перегляду сформованого звіту. У верхній частині вікна
розташована панель інструментів, що містить кнопки і поля вводу:
Кнопки
(F9)
Друк звіту. Виклик процедури вибору сторінок для друку.
(Esc)
Виход з вікна попереднього перегляду без друку звіту.
(Ctrl+E)
Виход з вікна і виклик зовнішнього редактора.
Кнопка недоступна, якщо у вікні настроювань принтера для друку тексту не
введено ім'я зовнішнього редактора.
Заповнення інформації у вікні.
Сторінка
Номер активної сторінки. Зміна номера сторінки також виконується
клавішами [PgUp], [PgDown] або клавішами управління курсором.
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7

Імпорт

7.1

Вибір файлу імпорту
У програмі передбачена можливість імпорту платіжних документів, виписок, клієнтів
і їх рахунків в базу даних з текстових, DBF, CSV і XLS файлів, створених за
допомогою інших бухгалтерських програм. Ці записи імпортуються на основі
шаблону імпорту, який визначає структуру імпортованого файлу. Шаблон імпорту
може створюватися і коригуватися користувачем.
Вікно призначене для вибору файлу імпорту, заповнення додаткових змінних.
Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій і початок імпорту..
Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Ім'я файлу, що імпортується
(Alt+1)
Вибір файлу для імпорту зі списку файлів. Початкова папка для пошуку файлу
визначається службовим рядком настроювань (перший рядок, що
починається зі знаку оклику). У рядку вказується повний шлях і ім'я або маска
файлу імпорту. Наприклад, <!С:\IMP\I*.TXT>. Якщо задано тільки ім'я (маска)
файлу, то пошук буде починатися з папки, визначеної параметром IMPDIR
INI-файлу. Якщо і цей параметр не заданий, то пошук файлу почнеться з
робочою папки CLIENT\Upp.
Додаткові змінні
Заповнення додаткових змінних, визначених шаблоном імпорту.
При імпорті платіжних доручень (вимог) використовуються наступні вказівники
настроювань INI-файлу:
IMPORT_STREAM - запит на імпорт кожного платіжного доручення (Off),
автоматичний режим (On) або при виявленні помилки в даних (Show Error).
AUTO_SIGN - підпис імпортованого документа 1 або 2 особою.
Якщо шаблоном імпорту не передбачено заповнення додаткових змінних, то після
вибору імені файлу, що імпортується програма автоматично запускає процедуру
імпорту.
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Вибір шаблону імпорту
У списку представлені зареєстровані в системі шаблони імпорту, які можуть бути
обрані користувачем. У списку відображається найменування шаблону, тип файлу
(Текст, DBF, XLS), кодування файлу імпорту, номер шаблону і коментар. Як коментар
видається вміст рядка настроювань, що починається з виразу '%REPORT
COMMENT%'. Над списком шаблонів розташований список фільтрів, що випадає.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового текстового, DBF або XLS шаблону в список. Перед
додаванням необхідно вибрати тип шаблону імпорту.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового шаблону до списку по основі обраного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування настроювань текстового шаблону або редагування шаблону
DBF-файлу або шаблона XLS-файлу, вказаного курсором вибору.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Видалити
(Delete)
Видалення шаблону зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Вибрати
(Enter)
Виклик вікна вибору файлу і вводу додаткових змінних.
Настроїти шаблон
(Ctrl+T)
Дана кнопка дозволяє для текстових звітів переглянути і скоригувати шаблон
імпорту на екрані.
Дана кнопка дозволяє для імпорту з DBF або XLS-файлу переглянути і
скоригувати область формул.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Знайти
(Ctrl+F)
Операція пошуку заданого підрядка в найменуванні, а якщо включений
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перемикач 'Шукати в настройках шаблону', то і в області настроювань.
Якщо включений перемикач 'Ставити позначки', то на всіх шаблонах, в яких
знайдено шуканий підрядок, ставляться позначки.
Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Настроїти фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Виклик вікна з настроюваннями фільтрів по найменуванню шаблонів.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Позначити всіх
Позначити всі шаблони в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх шаблонів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
(Ctrl+L)
Змінити позначки всіх шаблонів на протилежні.
Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений шаблон.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений шаблон.
Оновити шаблони
(F5)
Оновлення настроювань шаблонів списку або додавання нових шаблонів за
зразком шаблонів з постачальницької версії.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Імпортувати з текстового файлу
(Ctrl+I)
Створення або оновлення настроювань шаблону імпорту по вибраному
(вибраним) текстовому файлу.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
Зберегти в текстовий файл
(Ctrl+E)
Створення текстових файлів настроювань по помічених шаблонах в списку у
разі відміток або поточного.
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Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 991).
7.2.1

Коригування шаблону імпорту з текстового файлу
Вікно призначене для додавання або зміни настроювань шаблонів імпорту текстових
файлів. Поточний режим відображається на рамці вікна. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
Заповнення інформації у вікні
Перехід по полях вводу і кнопках: вперед - [Tab], назад - [Shift+Tab]. Для заповнення
доступні наступні поля:
Закладка 'Загальні'
Найменування шаблону
Найменування шаблону імпорту.
Кодування
Вибір кодування вхідного файлу зі списку.
Код доступу
(Alt+1)
Код доступу до шаблону. Вибір коду доступу до шаблону зі списку
додаткових кодів доступу користувачів. Для користувачів, яким не дозволені
коригування та доступ до даних дверей, шаблон не відображається в списку.
Перевірка підпису під файлом
При імпорті буде перевірений електронний підпис під файлом імпорту.
Закладка 'Додаткові параметри'
Ви можете ввести найменування додаткових полів для поточного шаблону. При
виклику вікна вибору файлу імпорту поля, що мають найменування, будуть відкриті
для вводу значень полів додаткових параметрів.

7.3

Структура шаблону імпорту
Вікно призначене для коригування настроювань імпорту. Кнопка [ Виконати] (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) скасування обраних раніше дій.
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Області шаблону
Область шаблону - це група рядків, в яких міститься інформація для обробки
конкретних ділянок вхідного файлу. Кожна область шаблону починається з рядка,
який визначає тип області, і обмежена або іншою областю, або кінцем файлу
шаблону.
Перший рядок - необов'язковий службовий рядок. Службовий рядок повинен бути
першим в настроюваннях і містить в 1-м символі '!'. Далі в рядку вказується повний
шлях і ім'я або маска файлу імпорту. Наприклад, <!С:\IMP\I*.TXT>. Якщо задано
тільки ім'я (маска) файлу, то пошук буде починатися з папки, визначеної параметром
IMPDIR INI-файлу. Якщо і цей параметр не заданий, то пошук файлу почнеться з
робочої папки CLIENT\Upp.
Якщо в тексті настроювань зустрічається рядок, що починається з виразу '%REPORT
COMMENT%', то все що йде далі до кінця рядка виведеться в списку шаблонів як
коментар, а на формування результату рядок не вплине.
Для імпорту з текстового файлу визначені 3 типи областей:
#ГРУППА1: … #ГРУППА9:
кількість областей >=0
#ТАБЛИЦА1: … #ТАБЛИЦА9:
кількість областей >=0
#ЗАПИСЬ
кількість областей = 1
В шаблоні обов'язково повинна бути визначена хоча б одна область
[#ГРУППА] або одна область [#ТАБЛИЦА], тому що ці області призначені
для зчитування інформації з вхідного файлу у внутрішні змінні програми.
Для імпорту з DBF(XLS)-файлу визначена тільки область '#ЗАПИСЬ'. Області для
зчитування інформації визначаються в настроюваннях областей DBF(XLS)-файлу.
Найменування області для шаблонів імпорту може бути: '#ЗАГОЛОВОК', '#ИТОГИ',
'#ТЕЛО'. Причому область '#ТЕЛО' має бути присутня обов'язково.
У шаблоні імпорту з текстового файлу неприпустима відсутність області '#ЗАПИСЬ',
тому що вона призначена для присвоєння значень реквізитам документа, який
додається в базу даних.
Рядок коментаря містить символ "!" в 1-й позиції і допустимо тільки в області
'#ЗАПИСЬ'. Коментар допустимо також в рядку обчислення виразу (символ "!" Після
пробілу).
При аналізі рядка текстового файлу, що імпортується, розглядаються значення,
розташовані в місцях, визначених у шаблоні імпорту. Довжина області, яка
зчитується визначаються в шаблоні символами '^:..^', наприклад: ^СУММА ^, або
вказаним числом знаків (^15СУММА^), тобто шаблон "СУММА", буде зчитаний в
наступних 15-ти знаках, починаючи з першого "^". Назви шаблонів визначаються
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користувачем і можуть бути будь-якими. Довжина назви шаблону не може
перевищувати 40 символів.
При імпорті DBF або XLS-файлу спочатку зчитуються області '#ЗАГОЛОВОК' і
'#ИТОГИ'. Якщо ці області визначені і є прив'язка шаблонів до полів структури DBFфайлу або клітинок XLS-файлу, то ці змінні зчитуються і беруть участь в подальшій
обробці як константи для всього файлу. Наприклад, в області '#ЗАГОЛОВОК' можна
визначити номер свого рахунку. Далі зчитується рядок або група рядків, які визначені
в області '#ТЕЛО' і виконуються обчислення і додавання документа, якщо визначена
область '#ЗАПИСЬ'. Якщо область '#ЗАПИСЬ' не визначена, то документ в таблицю
бази даних додається на підставі присвоєнь, виконаних при зчитуванні області
'#ТЕЛО'.
ОБЛАСТЬ [#ГРУППА:]
Область, яка визначає фіксовану кількість рядків в файлі, що імпортується.
Кількість рядків області визначається шаблоном. Тобто фіксація рядків
області відбувається по досягненню кінця шаблону або початку іншого
груповання.
Початок групи визначається формулою, яка розташована після двокрапки.
Формула являє собою логічний вираз обчислення, яке повертає Істину або
Хибність. Наприклад: #ГРУППА1:SUB(СТРОКА,1,8)='ПЛАТIЖНА' - це
означає, що обробка області таблиці 1 почнеться після того, як зустрінеться
рядок в перших восьми символах якого зустрінеться слово 'ПЛАТIЖНА'. У
виразі допускається використання будь-яких функцій Clarion, функцій MIN,
MAX, СЖАТЬ, DeformatIBAN, CreateIBAN.
ОБЛАСТЬ [#ТАБЛИЦА:]
Область, яка визначає змінну кількість рядків в файлі, що імпортується. При
аналізі шаблону, розмір області визначається, так само як і розмір області
[#ГРУППА].При аналізі файлу, що імпортується, фіксуються всі рядки області
крім останнього. При подальшому аналізі файлу, що імпортується, значення
рядків накопичуються до тих пір, поки не буде досягнутий кінець файлу або
не зустрінеться рядок, що визначає початок іншої області. Може
використовуватися для імпорту області з призначеннями платежу тощо.
Початок групи визначається формулою, яка розташована після двокрапки.
Формула являє собою логічний вираз обчислення, яке повертає Істину або
Хибність. Наприклад: #ТАБЛИЦА1:SUB(СТРОКА,1,8)='ПЛАТIЖНА' - це
означає, що обробка області таблиці 1 почнеться після того, як зустрінеться
рядок в перших восьми символах якого зустрінеться слово 'ПЛАТIЖНА'. У
виразі допускається використання будь-яких функцій Clarion, функцій MIN,
MAX, СЖАТЬ, DeformatIBAN, CreateIBAN.
ОБЛАСТЬ [#ЗАПИСЬ]
Область, в якій визначаються відповідності значень імпортованих шаблонів і
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полів бази даних і виконується додавання запису в таблицю. Додавання в
базу даних проводиться по досягненню кінця області [#ЗАПИСЬ] або після
досягнення запису "ДОБАВИТЬ=1". Рядків, що містять запис "ДОБАВИТЬ=1"
може бути кілька. Між рядками можуть бути розташовані рядки, що
визначають відповідність значень імпортованих шаблонів і полів бази даних.
Може бути використано для формування декількох платіжних документів по
одним реквізитам відправника (одержувача) на різні суми та/або з різними
призначеннями платежу тощо.
При імпорті документів по обраному рахунку вказівка реквізитів свого
рахунку не обов'язково. Якщо реквізити рахунку вказані, то при відмінності
заданих реквізитів від обраних в рядок стану, документи будуть
пропускатися.
При завданні МФО і рахунка (свого або контрагента) і відсутності рахунку в
форматі IBAN останній обчислюється автоматично. І навпаки, по рахунку в
форматі IBAN обчислюються МФО і рахунок.
При імпорті виписок довільної структури можливе використання виразу
"ВЫПИСКА=число", що позначає додавання заголовка виписки (число
визначає області, після обробки якої буде додано заголовок, наприклад,
ВЫПИСКА=2 означає, що заголовок додасться після обробки ГРУППА2 або
ТАБЛИЦА2). При відсутності такого виразу заголовок виписки буде додано
по першому документу.
При імпорті контрагентів і їх рахунків, якщо не заданий рахунок, то додається
тільки контрагент.
Операція додавання в кінці області не потрібно.
Формат запису в області [#ЗАПИСЬ] наступний:
<Атрибут 1 документа 1> = <Вираз 1-1>
. . .
<Атрибут N документа 1> = <Вираз N-1>
ДОБАВИТЬ=0
<Атрибут 1 документа 2> = <Вираз 1-2>
. . .
<Атрибут N документа 2> = <Вираз N-2>
. . .
, де:
<Атрибути I документа J>:
Позначення

НОМЕР
ДАТА
ДАТА_ВАЛ
СУММА

Відповідний атрибут
Шаблони імпорту платіжних документів і виписок
Номер документа
Дата платіжного документа
Дата валютування платіжного документа
Сума документа
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Імпорт

OUR_IBAN
НАШ_СЧЕТ
НАШ_МФО1
КВ
ОВ
МЫ
НАШИНД
НАЗНАЧ1
ДОП_НАЗН1
ЗАМЕТКИ
Т_Т
ДОБАВИТЬ

Номер Вашого рахунку в форматі IBAN
Номер Вашого рахунку
МФО Вашого банку
Код валюти Вашого рахунку
Міжнародне трибуквенне скорочення валюти
Найменування Вашого підприємства
Ідентифікаційний код Вашого підприємства
Призначення платежу
Додаткова інформація до платежу
Примітки до документа
Код типу документа
Команда додавання запису в таблицю

THEIR_IBAN
ИХ_СЧЕТ
ИХ_МФО1
ИХ_БАНК1
ОНИ
ИХ_ИНД

Загальні шаблони
Рахунок контрагента в форматі IBAN
Рахунок контрагента
МФО банку контрагента
Банк контрагента
Найменування контрагента
Ідентифікаційний код контрагента

Д_ПРЕД
Д_ПР_ЭК
В_ДАТА
ВХ_ОСТ
ВХ_ЭКВ
СКВ
ВЫПИСКА

Шаблони імпорту виписок
Дата попереднього руху
Дата попереднього руху (еквівалент)
Дата виписки
Вхідний залишок по виписці
Гривневий еквівалент вхідного залишку
Код символу касового плану
Область, яка визначає заголовок виписки

N_НАЛ
N_СВИД
П_ИНД
ИХ_АДРЕС
ИХ_ПРИМЕЧ
ДОП_N
ИХ_ПРИМ_СЧ
ИХ_ТИП
ДОП1
ДОП2
...
ДОП40
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Шаблони імпорту контрагентів і їх рахунків
Податковий номер контрагента
Номер свідоцтва платника податку
Поштовий індекс контрагента
Адреса контрагента
Примітка для контрагента
Додатковий (зовнішній) номер
Коментар до рахунку
Тип контрагента
Значення додаткового поля 1
Значення додаткового поля 2
Значення додаткового поля 40
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Шаблони імпорту додаткової таблиці фінансового документа
V1 ... V8
Значення поля 1 ... 8
Будь-які змінні для накопичення або розрахунку проміжних
значень шаблонів
<Вираз I-J>:
Формула, що представляє собою числовий або строковий вираз обчислення
атрибута. У вираженні допускається використання будь-яких функцій Clarion
, функцій MIN, MAX, СЖАТЬ, DeformatIBAN, CreateIBAN, GetMFOCredit;
GetMFODebit, назви шаблонів в фігурних дужках або тимчасові змінні в
фігурних дужках, що використовуються для розрахунку або накопичення
проміжних значень, значення додаткових змінних (ЗНАЧЕНИЕ1 ...
ЗНАЧЕНИЕ4) і рядок вхідного тексту (СТРОКА).
Приклад:
#ЗАПИСЬ
НАШ_СЧЕТ=SUB(СТРОКА,1,14)
НАШ_МФО1={МФО}
КВ=980
ДАТА=DEFORMAT({ДД},@D6)
УВАГА!
Всі дати повинні перетворюватися в стандартну дату Clarion. Наприклад,
ДАТА=DEFORMAT('1/01/2010', @D6). При імпорті з DBF для типу поля D (дата)
перетворення проводиться автоматично.
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Типові процедури
Система Клієнт-Банк організована як ієрархія процедур певних типів. Процедури
одного типу виконують в системі подібні дії і мають на увазі подібні правила роботи
у відповідних вікнах. У главах цього розділу описані типи процедур системи і
загальні правила роботи з ними.

8.1

Списки
У вікнах даного типу можна переглядати вміст таблиць бази даних, а також при
наявності відповідних кнопок коригувати, шукати, позначати записи, роздруковувати
списки. У деяких випадках можна вибирати запис зі списку в якості поточної
(наприклад, в списку контрагентів - вибрати запис, значення полів якого будуть
відображені в формі вводу, з якої був викликаний список). Кнопки можуть бути
недоступними в залежності від дозволу адміністратора, наявності записів у списку
або інших умов, обумовлених в описі конкретного вікна. Так всі кнопки, крім
(Додати) і

(Імпорт), стають недоступними, якщо список порожній.

Записи таблиці відображаються на екрані в області, яка прокручується. Запис,
зазначений на екрані смугою інверсного світіння, називається поточною. Операції
зміни або видалення будуть виконуватися саме з нею. Переміщення смуги інверсного
світіння здійснюється клавішами переміщення курсору:
( )
Листання вниз на рядок
( )
Листання вгору на рядок
(PageDown)
Листання вниз на сторінку
(PageUp)
Листання вгору на сторінку
(Ctrl+PageDown)
Перехід в кінець списку
(Ctrl+PageUp)
Перехід в початок списку
(Tab, Shift+Tab)
Пересування між областю прокрутки і
кнопками
(Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab)
Переключення закладок
Якщо є інформація загальна для всього списку, то вона відображається над списком.
Під списком можуть розташовуватися "гарячі" поля, тобто поля таблиці, що
відносяться до поточного запису.
Деякі списки в програмі забезпечені можливістю швидкого пошуку інформації за
початковими символам або по першому символу поля впорядкованості.
Ввод інформації в поле швидкого пошуку ведеться з клавіатури. Якщо жоден запис в
списку не починається з введеного підрядка, то вказівник встановлюється на запис з
більшим, максимально близьким значенням підрядка, а в разі виявлення кінця списку
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- на останньому записі в списку.
Ширина колонок деяких списків буде зберігається в настроюваннях комп'ютера. Для
відновлення стандартної ширини колонок необхідно натиснути комбінацію клавіш
Ctrl+Shift+Z.
Кнопки
Додати
Додавання нового запису.

(Insert)

Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового запису за зразком обраного.
Змінити
Коригування обраного запису.

(Ctrl+Enter)

Видалити
Видалення обраного запису.

(Delete)

Вибрати
(Enter)
Вихід зі списку з вибором значення і перенесенням в форму коригування, з
якої був викликаний список.
Знайти
Операція пошуку заданого підрядка у списку.

(Ctrl+F)

Знайти далі
(F3)
Продовження пошуку з рядка, наступного за вказівником.
Фільтр
(Ctrl+Shift+F)
Операція завдання умов відбору записів в список.
Звіт (вибір шаблону зі списку)
(Ctrl+P)
Виклик списку звітних форм і формування звіту.
Звіт за замовчуванням
(F9)
Виведення звіту без відкриття вікна зі списком шаблонів звітних форм. Якщо
звіт за замовчуванням не був встановлений, то відкриється список звітних
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форм і обраний звіт стане звітом за замовчуванням.
Деякі списки в програмі забезпечені відмітками. Стан позначки відбивається в лівій
колонці списку (символ для позначених). Для зміни стану позначки необхідно
лівою кнопкою маніпулятора "миша" натиснути в області позначки обраного запису.
При натисканні комбінації клавіш Ctrl+ (Ctrl+ ) також відбудеться зміна стану
позначки і смуга прокрутки переміститься вниз (вгору) на рядок. Відмітка запису і
переміщення вниз (вгору) на рядок - Shift+ (Shift+ ). Зняття позначки з запису і
переміщення вниз (вгору) на рядок - Ctrl+Shift+ (Ctrl+Shift+ ). Для групової
позначки записів в межах видимості списку необхідно натиснути клавішу Shift
одночасно з лівою кнопкою маніпулятора "миша". При цьому позначаться всі записи
від курсора до обраного маніпулятором "миша" рядка списку. Для групового зняття
позначок записів в межах видимості списку необхідно натиснути комбінацію клавіш
Ctrl+Shift одночасно з лівою кнопкою маніпулятора "миша". При цьому знімуться
позначки з усіх записів від курсора до обраного маніпулятором "миша" рядка списку.
Для групової інверсії записів в межах видимості списку необхідно натиснути клавішу
Ctrl одночасно з лівою кнопкою маніпулятора "миша". При цьому проінвертіруются
всі записи від курсора до обраного маніпулятором "миша" рядка списку.
Позначити всіх
Позначити всі записи в списку.

(Ctrl+A)

Прибрати всі позначки
Зняти позначки з усіх записів списку.

(Ctrl+G)

Проінвертувати всі позначки
Змінити позначки всіх записів на протилежні.

(Ctrl+L)

Попередня позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку попередній позначений запис.
Наступна позначка
(Ctrl+Alt+ )
Знайти в списку наступний позначений запис.
Запит
(Ctrl+Q)
Вибір запиту зі списку і відмітка записів, які відповідають критеріям запиту.
Імпорт
(Ctrl+I)
Виклик списку для вибору шаблону імпорту, вибір файлу, що імпортується і
додавання нових записів в список.
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Форми коригування
У вікнах даного типу надається можливість корекції таблиці бази даних. У заголовку
вікна виводиться повідомлення з назвою режиму виконуваної операції:
Додавання запису
Якщо перед входом у вікно була натиснута клавіша [Insert] чи кнопка
.
При цьому проводиться додавання нового запису в таблицю. Тобто після
натискання кнопки [ Виконати] буде додано новий запис. Якщо була
натиснута клавіша [Ctrl+Insert] чи кнопка
, то проводиться додавання
нового запису в таблицю за зразком запису зі списку.
Зміна запису
Якщо перед входом у вікно була натиснута клавіша [Ctrl+Enter] чи кнопка
. При цьому здійснюється корегування поточного запису таблиці. Тобто
після натискання кнопки [ Виконати] значення полів таблиці будуть
замінені на введені.
Видалення запису
Якщо перед входом у вікно була натиснута клавіша [Delete] чи кнопка
.
При цьому проводиться видалення поточного запису таблиці. Тобто після
натискання кнопки [ Виконати] поточний запис буде видалено з таблиці.
Перегляд запису
Для деяких записів таблиці бази даних, для яких недопустима корекція.
Пересування між полями вводу і кнопками здійснюється клавішами [Tab] и
[Shift+Tab]. Зміна закладок при їх наявності здійснюється клавішами [Ctrl+Tab] и
[Ctrl+Shift+Tab].
Зберегти зміни (тобто фактичне додавання, зміна або видалення запису) - [Enter] або
кнопка [ Виконати]. Вихід без збереження змін - [Esc] або кнопка [ Відмінити].
Кнопки з номерами - виклик відповідного довідника для вибору необхідного
значення; значення поля обраного запису довідника буде підставлено у відповідне
поле форми вводу.

8.3

Пошук підрядка в списку
Вікно призначене для вводу підрядка пошуку і подальшого пошуку в списку по
заданому підрядку. Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних
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дій.
При натисканні кнопки [ Виконати] в формі пошуку:
Якщо була змінена подстрока пошуку, то перегляд списку починається
спочатку.
Якщо підрядок пошуку не змінювався, то перегляд списку триває з рядка,
наступного за вказівником.
Якщо шуканий підрядок знайдено, то пошук завершується, і вказівник
встановлюється на знайдений запис.
Якщо пошук до кінця списку безуспішний, то пошук завершується, і
видається повідомлення: "Підрядок не знайдено". Після цього пошук
почнеться з початку списку.
Клавіша [Esc] - Дострокове завершення пошуку.
При натисканні кнопки [ Відмінити] в формі пошуку:
Завершення пошуку і повернення в список.

8.4

Фільтр записів
В даному вікні представлений список фільтрів, упорядкований за алфавітом. У
списку передбачена можливість швидкого пошуку по перших символах
найменування. Залежно від таблиці, з якої викликано список, відображаються різні
списки. При виході з вікна по клавіші Esc фільтр вимикається.
Кнопки
Додати
(Insert)
Додавання нового фільтра в список.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 920).
Зкопіювати
(Ctrl+Insert)
Додавання нового фільтра в список на основі обраного.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 920).
Змінити
(Ctrl+Enter)
Коригування настроювань фільтра, вказаного курсором вибору.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 920).
Видалити
(Delete)
Видалення фільтра зі списку.
Кнопка недоступна в разі заборони адміністратора (код доступу 920).
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Вибрати
(Enter)
Вибір фільтра зі списку і виклик вікна настроювань фільтра, застосування
критеріїв фільтрації до списку, з якого викликано список фільтрів.
Настроїти фільтр
(Shift+Enter)
Вибір фільтра і виклик вікна настроювань його, застосування критеріїв
фільтрації до списку, з якого викликано список фільтрів. Для настроювань
використовується фільтр, який використовувався останній раз в цьому сеансі
роботи програми.
8.4.1

Коригування (настроювання) фільтра
Вікно призначене для настроювання фільтра при додаванні, коригування, видаленні
або виборі запису зі списку фільтрів. Поточний режим відображається на рамці вікна.
Кнопка [ Виконати] - (Alt+В, Enter) - підтвердження обраних дій. Кнопка [
Відмінити] - (Alt+О, Esc) - скасування обраних раніше дій.
У верхній частині вікна розташований список з іменами змінних, для яких можна
здійснювати фільтрацію. У першій колонці списку - найменування змінної. Перед
найменуванням знаходиться піктограма з позначенням критеріїв фільтрації для
змінної. У другій і третій колонках знаходяться значення змінної. При вимкненому
перемикачі "Показувати незначущі" в списку виводяться тільки змінні, для яких задані
дії для фільтрації.
Залежно від типу змінної набір дій різний. Для типу даних "Рядок" можливі такі
критерії: "Дорівнює", "Не дорівнює", "Починається з", "Не починається з", "Містить",
"Не містить", "Закінчується на", "Не закінчується на", а також перемикач "З
урахуванням регістра". Для типів даних "Час", "Дата" або "Число" можливі такі
критерії: "Дорівнює", "Не дорівнює", "Більше", "Більше або дорівнює", "Менше",
"Менше або дорівнює", "У діапазоні "," Поза діапазоном ". Для типів даних "Функція" і
"Тип поля" можливий тільки один варіант - "Дорівнює". В випадку вибору значення
довідника після вибору можливе додавання додаткових змінних, які визначені
обраним значенням.
Під списком розташована кнопка, по якій для активного поля списку вибираються
критерії фільтра. Критерії фільтрації можна вибрати, натиснувши на списку праву
клавішу маніпулятора "миша". Після вибору критерію потрібна установка значення
(ввод підрядка, завдання діапазону значень і тощо.). За допомогою кнопки [ ]
можна скопіювати активне поле списку в тому випадку, якщо для нього задані
критерії.
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При виборі декількох критеріїв список можна фільтрувати за схемою OR ("Одна з
умов") або за схемою AND ("Всі умови). У будь-якому випадку для типів даних
"Функція" і "Тип поля "всі дочірні змінні включаються за схемою AND, а група (копії)
типів за схемою OR. Наприклад, (TYPE=1 AND DOP1=100) OR (TYPE=2 AND
DOP3>5 AND DOP4=10) OR TYPE=3.
У разі виклику вікна в режимі додавання або коригування найменування фільтра
повинно бути обов'язково заповнене.

8.5

Коригування настроювань
Для настроювань звітів, імпорту та ін. служать текстові елементи управління, при
редагуванні яких використовуються перераховані нижче кнопки і "гарячі" клавіші.
Кнопки
Знайти...
Пошук зазначеного зразка тексту.

(Ctrl+F)

Знайти далі
Повторення пошуку.

(F3)

Замінити...
Заміна одного тексту іншим.

(Ctrl+H)

Вставити шаблон
(Ctrl+T)
Вставка в документ шаблону. Якщо при цьому було виділено фрагмент
тексту, то він видалиться, а замість нього буде підставлено шаблон.
Перевірити формули
(Ctrl+O)
Перевірка формул обчислення, які використовуються в шаблоні.
Відкрити список стилів
(Ctrl+S)
Виклик вікна, що містить настроювання стилів.
Тільки для настроювань графічних і XLS звітів, якщо в них визначені стилі.
Інші можливості при редагуванні
Backspace
Insert

Якщо текст позначений, то видаляє поначене. Інакше
видаляє попередній символ
Режим вставка/заміна
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Ctrl+
Ctrl+
Ctrl+
Ctrl+
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+Page Up
Ctrl+Page Down
Стрелки
Delete
Ctrl+Shift+
Ctrl+Shift+
Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+A
Ctrl+M
Ctrl+U
Ctrl+2
Ctrl+Y
Ctrl+\
Ctrl+Z

8.6
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Пересунути курсор на слово вліво
Пересунути курсор на слово вправо
Пересунути курсор на попередній рядок
Пересунути курсор на наступний рядок
Пересунути курсор в початок документа
Пересунути курсор в кінець документа
Пересунути курсор сторінку вгору
Пересунути курсор сторінку вниз
Переміщення виділених полів у відповідному напрямку.
Видалення виділених полів або зазначеної області
Виділити до кордону слова зліва
Виділити до кордону слова праворуч
Видалення виділеного фрагмента в буфер обміну
Копіювання виділеного фрагмента в буфер обміну
Вставка вмісту буфера обміну
Виділити все
На початок кожного рядка виділеного блоку вставити
коментар (символ "!")
Прибрати коментарі в виділеному блоці
Копіювати рядок
Видалити рядок
Змінити регістр наступної за курсором літери (з малої на
заголовну або з великої на малу)
Скасування останньої виконаної дії

Пошук і заміна тексту
Вікно призначене для пошуку та заміни тексту. Можливий пошук слів і знаків у
документі. Також допускається пошук і заміна слів або символів вказаним текстом.
Кнопка [ Відмінити] - (Alt+О, Esc) - закриття вікна.
Знайти
В поле Що необхідно ввести фрагмент тексту для пошуку, вибрати критерії (з
урахуванням регістру, тільки слово цілком), встановити напрямок пошуку (вгору або
вниз) та натиснути кнопку [

Знайти далі]. Щоб знайти наступне входження

тексту для пошуку, натискайте кнопку [
Знайти далі]. Щоб продовжити пошук
того ж тексту після закриття діалогового вікна Знайти, в редакторі необхідно
натиснути клавішу F3.
Знайти і замінити
В поле Що необхідно ввести фрагмент тексту, який потрібно знайти. В поле Чим
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ввести новий текст. Вибрати критерії (з урахуванням регістру, тільки слово цілком),
встановити напрямок пошуку (вгору або вниз). Натиснути кнопку [

Знайти далі],

а потім кнопку [
Замінити]. Для заміни всіх входжень вказаного тексту необхідно
натиснути кнопку [ Замінити все].

8.7

Вибір файлу або папки
Дане вікно дозволяє вибрати існуючий на диску файл для читання або визначити
папку і ввести ім'я файлу для запису в нього інформації. При оновленні шаблонів
звітів, імпорту та запитів можна вибрати кілька файлів.
Поля
Папка
Даний список, що випадає відображає папки, в яких здійснюється пошук
необхідного файлу або куди буде викладений результуючий файл.
Ім'я файлу
Дане поле відображає ім'я файлу (файлів), який буде обраний після
натискання кнопки [Відкрити].
Тип файлів
Дане поле відображає тип файлів, які відображаються в списку файлів. Ви
можете відредагувати тип на свій розсуд. При цьому в списку файлів будуть
відображатися тільки файли, що задовольняють вказаному типу.
Списки
Файли
Список файлів відображає файли поточної папки, що задовольняють
обраному типу.
Кнопки
[Відкрити]
Вибір файлу зі списку і повернення в процедуру, що викликала це вікно.
[Відміна]
Повернення в процедуру, що викликала це вікно, без вибору файлу.

© ПФ "Енігма-Софт"

Типові процедури

8.8

347

Встановлення інтервалу дат
В даному вікні встановлюється інтервал дат (початкова та кінцева дата). Дати можна
ввести з клавіатури або вибрати з календаря, натиснувши на кнопку [ ] поруч з
відповідною датою. Також можна виставити інтервал більш швидким способом
шляхом установки періоду або інтервалу. Інтервал встановлюється відносно
поточної дати комп'ютера в межах року.
Кнопки

8.9

Виконати
Підтвердження вибору інтервалу.

(Alt+В, Enter)

Відмінити
Скасування вибору інтервалу.

(Alt+О, Esc)

Календар
Дане вікно викликається, як правило, по кнопці [

] для полів вводу дати.

Поточна дата комп'ютера виділена бордовим кольором. Дата, введена в вихідному
поле, виділена жирним шрифтом. У верхній частині вікна виведені місяць і рік. При
натисканні лівої кнопки маніпулятора "миша" на день в основній частині вікна
вибереться дата, яка відповідає обраним дню, місяцю і року. Навігація та вибір дати
можливі клавішами:
( )
Перехід вперед на 1 день
( )
Перехід назад на 1 день
( )
Перехід на 7 днів вперед
( )
Перехід на 7 днів назад
(PageDown)
Перехід на наступний місяць
(PageUp)
Перехід на попередній місяць
(Ctrl+PageDown)
Перехід на наступний рік
(Ctrl+PageUp)
Перехід на попередній рік
(Home)
Перехід на перше число місяця
(End)
Перехід на останнє число місяця
(Ctrl+Home)
Перехід на 1 січня поточного року
(Ctrl+End)
Перехід на 31 грудня поточного року
(Ctrl+D)
Вибір дати, встановленої на комп'ютері
(Enter)
Вибір дати, обведеної рамкою
Вихід - клавіша [Esc], права кнопка маніпулятора "миша" або кнопка [ ].
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9

Розширені режими роботи

9.1

Спільна робота з програмою 'Стиль'-Бухгалтерія
В системі 'Стиль' Клієнт - Банк передбачена можливість спільної роботи з
програмою 'Стиль' Бухгалтерія. Це забезпечується експортом проводок в журнал
господарських операцій програми 'Стиль' Бухгалтерія.
Включення експорту даних здійснюється вказанням початкової дати експорту в
бухгалтерію в формі коригування розрахункового рахунку. Якщо дата для будь-якого
банківського рахунку відсутня, то проводки не формуються.
Кожен документ, який є у виписці, породжує:
Одиночну проводку, якщо у відповідність з документом виписки
поставлений кореспондуючий рахунок. При цьому проводка матиме вигляд:
Дт Кт
Сума
Коментар Контрагент
Надходження КР РО Сума документа по виписці НП
КК
Списання
РО КР Сума документа по виписці НП
КК
де:
КР — кореспондуючий рахунок (рахунок, пов'язаний з документом
виписки);
РО — рахунок обліку (рахунок, пов'язаний з банківським рахунком клієнта);
НП — номер документа і призначення платежу з документа виписки (всього
50 символів);
КК — номер контрагента; використовується програмою 'Стиль' Бухгалтерія
в тому випадку, якщо кореспондуючий рахунок використовує
довідник контрагентів.
Послідовність проводок, якщо у відповідність з документом виписки
поставлена типова бухгалтерська операція.
Настроювання ведеться наступним чином:
Для банківських рахунків, які цікавлять Вас, встановіть дату початку експорту
в бухгалтерію;
В системі 'Стиль' Бухгалтерія настройте План рахунків (Режим
Настроювання - План рахунків). Введіть залишки по рахунках (Режим
Настроювання - Залишки по рахунках);
В системі 'Стиль' Клієнт-Банк встановіть рахунки обліку для банківських
рахунків (Режим Настроювання - Розрахунковий рахунок) (Наприклад: 31-1
для розрахункового рахунку).
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Порядок роботи
1) При імпорті виписок з датою більшою або рівною даті встановленої в
настроюваннях рахунка кожен документ виписки автоматично розмічається
наступними кореспондуючими рахунками:
Документ надходження 36-1
Документ списання 63-1
Для завдання інших рахунків або типових операцій для автоматичної розмітки
імпортованих виписок скористайтеся вказівниками в файлі настроювань Style4.INI:
COUNT_EXP=Кореспондуючий рахунок для документів надходження
GROUP_EXP=Типова операція для документів надходження
COUNT_REC=Кореспондуючий рахунок для документів списання
GROUP_REC=Типова операція для документів списання
Розмітка типовою операцією пріоритетніша за розмітку кореспондуючим рахунком.
2) Одночасно з розміткою документів виписки формуються проводки в журнал
господарських операцій програми "Стиль" - Бухгалтерія. У програмі "Стиль" Бухгалтерія сформовані проводки можна переглянути в режимі (Документи - Перелік
документів). При повторному імпорті виписок за ту ж дату, документи попередньої
виписки видаляються з системи "Стиль" - Клієнт-Банк і відповідні проводки
видаляються з системи "Стиль" - Бухгалтерія. Після цього проводиться імпорт
виписки, як і раніше.
3) Подальша розмітка документів проводиться користувачем в системі 'Стиль'
Клієнт-Банк (Режим Документи - Виписки - Рахунки) шляхом зміни кореспондуючих
рахунків або типових операцій в окремих документах виписки. При цьому
виконується заміна відповідних проводок в журналі господарських операцій системи
'Стиль' Бухгалтерія. Дану розмітку рекомендується робити тільки для остаточних
виписок.
4) При зміні рахунку обліку, пов'язаного з банківським рахунком клієнта в журналі все
проводки за виписками даного банківського рахунку будуть замінені.
5) При зміні контрагента, за яким закріплений банківський рахунок в довіднику
контрагентів по рахунках, у всіх проводках, пов'язаних з документами цього
банківського рахунку буде замінений номер контрагента.

9.2

Мобільний Клієнт-банк 'Стиль'
Вітчизняні банківські організації не поступаються своїм західним партнерам в
освоєнні таких сучасних фінансових технологій, як Інтернет-банкінг.

© ПФ "Енігма-Софт"

352

"Стиль" - Клієнт-Банк

Класичний інтернет-банкінг включає в себе повний набір банківських послуг, що
надаються клієнтам в офісах банку, за винятком операцій з готівкою.
Аналіз українських, і російських систем інтернет-банкінгу показує, що типовою
реалізацією цієї технологи є WEB-банкінг.
Реалізація пропонована ПФ "Енігма-Софт" заснована на інших принципах і пройшла
успішні випробування в ряді банків України.
На даний момент все більшої популярності у користувачів ПЕОМ набувають знімні
модулі зовнішньої пам'яті (FLUSH-диски). Це обумовлено наступними причинами:
1. Досить великий обсяг перезаписуваної пам'яті.
2. Підключення через USB-порт, наявний у всіх сучасних комп'ютерах.
3. Відсутність механічних пристроїв зчитування, які потребують додаткового
юстирування, забезпечують 100% сумісність модулів з будь-яким
комп'ютером.
4. Підтримка модулів в операційних системах.
5. Відносна дешевизна модулів.
6. Невеликі розміри модуля - Брелок від ключів.
З урахуванням викладеного, Ви можете встановити 'Стиль' Клієнт-банк в БРЕЛОК
ДЛЯ КЛЮЧІВ або будь-який інший знімний пристрій (ZIP-дискета, CDRW з
встановленим драйвером, що дозволяє використовувати його, як дискету).
Які переваги Ви отримаєте:
У порівнянні зі стаціонарною системою КЛІЄНТ-БАНК - мобільність. Ви
отримаєте доступ до відстеження операцій і управління рахунками з будьякої точки світу, де є доступ в Інтернет. Практика показує, що операції
доступні цілодобово з будь-якої Інтернет-Установи або офісу.
У порівнянні з WEB-банкінгом:
Більш широкий набір сервісних функцій в порівнянні з сучасним WEBбанкінгом.
Більш розвинений і природний інтерфейс користувача.
Низький інтернет-трафік і отже низька вартість платежу.
Можливість автономної роботи з даними свого рахунку без виходу в
Інтернет.
Для установки мобільної роботи Вам необхідно скопіювати всю папку CLIENT на
мобільний пристрій, створити в ній папку для зберігання ключів (наприклад, SIGN) і
помістити туди ключі.

© ПФ "Енігма-Софт"

Розширені режими роботи

9.3

353

Настроювання корпоративної роботи
Механізми корпоративної роботи застосовуються в наступних випадках:
Для управління фінансовими документами філії, переданих по системі
Клієнт-банк, в головній організації.
Для управління фінансовими документами бюджетної організації, переданих
по системі Клієнт-банк в Казначейство.
Щоб дозволити приймання файлів ^F необхідно в INI-файлі включити вказівник
EXTERNAL_PAY=ON.
Принципи корпоративної роботи наведені нижче на прикладі роботи філії та
головної організації:
1. ФІЛІЯ:
За допомогою системи Клієнт-Банк "Стиль" формує файл фінансових
документів ^F і передає його в банк.
2. БАНК переадресовує файл ^F до ГОЛОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:
Розшифровує файл;
Знімає підпис під файлом;
Перепідписуває файл своїм підписом;
Зашифровуває файл на адресу головної організації.
Ім'я файлу повинне залишитися без зміни.
Якщо при розшифрування або перевірки підпису виявилася помилка, то
обробка файлу ^F припиняється і формується файл !F для ФІЛІЇ.
3. ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ:
За допомогою системи Клієнт-Банк забирає файл ^F;
Розшифровує його, знімає підпис.
Якщо при розшифруванні або перевірки підпису виявилася помилка, то обробка
файлу ^F припиняється і формується файл !F в на адресу БАНКУ. БАНК
переадресовує файл !F ФІЛІЇ.
Якщо розшифрування та перевірка підпису в ГОЛОВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
завершилися успішно, то приймаються платежі з попереднім вхідним
контролем і формується квитанція ^R. Якщо при вхідному контролі виявлені
помилки (платіж на неіснуючий банк, заборонені рахунки дебету або
кредиту ...), то такі платежі в БД ГОЛОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ не потрапляють, а
на них формується квитанція з кодом помилки. На інші платежі в квитанції норма вхідного контролю, документ прийнятий до виконання. Файл ^R
підписується і шифрується на адресу БАНКУ. БАНК переадресовує файл ^R
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ФІЛІЇ.
4. Прийняті платежі відображаються в системі Клієнт-Банк синім кольором. Не
можна змінити вміст фінансового документу - можна або підписати і відправити
документ в БАНК або забракувати документ. При цьому з довідника помилок
вибирається код помилки потім документ підписується і відправляється в банк.
Код помилки буде переданий в файлі ^F ГОЛОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ в поле 4.1
рядки фінансового повідомлення (Порядковий номер посилки повідомлення). В
поле 2.2 в разі платежу від ФІЛІЇ передається номер DOCPOST філії, а в поле 3.2
унікальний номер (авто номер) в БД ФІЛІЇ.
5. БАНК приймає файл ^F від ГОЛОВНОГО ОРГАНІЗАЦІЇ. Якщо при
розшифруванні або перевірки підпису виявилася помилка, то формується файл !F
на адресу ГОЛОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Перевірка підписів під фінансовими
повідомленнями проводиться по полю 2.2 повідомлення (номер DOCPOST). Всі
платежі (які не пройшли вхідний контроль БАНКУ і з кодом помилки від
ГОЛОВНОГО ОРГАНІЗАЦІЇ в тому числі) приймаються в САБ БАНКУ для
подальшого інформування ФІЛІЇ і ГОЛОВНОГО ОРГАНІЗАЦІЇ по файлах
виписок про брак або норму обробки.
Фінансові документи ФІЛІЇ, що надійшли в БАНК через ГОЛОВНУ
ОРГАНИЗАЦІЮ повинні відображатися в виписках ФІЛІЇ і ГОЛОВНОГО
ОРГАНІЗАЦІЇ однаково. У тому числі і в поле 2.2 рядка виписки по рахунку
(Ідентифікатор клієнта) повинен відображатися номер DOCPOST клієнта, який
породив документ.
Примітка.
Переводити поля 4.1 файла ^F в поля 14.1 і 14.2 рядка виписки по рахунку необхідно
за такими формулами:
14.1 = ціла частина від (4.1 % 1000) / 10
% - залишок від ділення
14.2 = ціла частина від 4.1 / 1000

9.4

Управління за допомогою поштових повідомлень
В системі Клієнт-Банк "Стиль" передбачена можливість управління (зміни) низкої
параметрів клієнтської частини комплексу за допомогою поштових повідомлень
спеціального виду.
За допомогою формування поштових повідомлень в банку (файли ^I ) можлива зміна
наступних типів настроювань комплексу Клієнт-Банк "Стиль" на стороні клієнта:
Видача повідомлень активним користувачам.
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Оновлення версії програми.
Зміна INI-файлу програми.
Зміна настроювань типів документів.
Зміна значень додаткових довідників.
Зміна настроювань шаблонів поштових повідомлень.
Зміна настроювань шаблонів звітних форм.
Зміна шаблонів імпорту.
Зміна запитів.
Зміна типових операцій.
Зміна параметрів рахунків і додаткових параметрів.
Для включення механізму змін в заголовку поштового повідомлення ім'я файлу
відправки має збігатися з ім'ям файлу поштового повідомлення (тобто поштове
повідомлення не повинно бути приєднаним). У темі повідомлення електронної
пошти має бути певне для кожного типу змін ключове слово.
Видача повідомлень активним користувачам.
Тема документа повинна бути: 'Very important!'. При отриманні такого поштового
повідомлення всім користувачам програми, що працюють в момент прийому файлу,
розсилається для ознайомлення текст повідомлення.
Оновлення версії програми.
Тема документа повинна бути: 'Update program version'. При отриманні такого
поштового повідомлення в варіанті роботи файл-сервер включається ознака
примусового запуску оновлення версії програми. Оновлення включається при
подальшому вході в програму за умови, що не працюють інші користувачі.
Зміна INI-файлу програми.
Тема документа повинна бути: 'Обновление настроек INI-файла' або 'Update of the
INI-file settings'.
Обробка тексту повідомлення відбувається наступним чином:
Шукається перший рядок з ім'ям секції INI-файлу. Ім'я секції має бути
поміщене в квадратні дужки. Оброблятися будуть тільки секції [COMMON],
[SYSTEM], [FTP] і [SWIFT] (регістр значення не має). Якщо знайдена секція з
іншим ім'ям, то всі рядки після неї будуть пропущені. Якщо зазначена секція
[COMMON], то оновлення будуть збережені в файлі BAL3\WinBal3.INI в
секції [SYSTEM].
Після визначення секції йдуть параметри INI-файлу. Порожні рядки і рядки,
що починаються зі знаку оклику, пропускаються. Значення кожного
параметра починається з нового рядка. Рядок повинен бути оформлений
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наступним чином:
Параметр=Значення
де: Параметр
- найменування параметра
=
- обов'язковий роздільник
Значення
- значення параметра
Якщо Значення не вказано, то параметр буде видалений з INI-файлу.
Параметри, які суттєво впливають на роботу системи або прив'язані до
користувача не змінюються: IDENT, Настроювання зв'язку з програмою
'Стиль' - Бухгалтерія.
Зміна настроювань типів документів.
Тема документа повинна бути: 'Обновление настроек типа документа: N' або '
Update of the documents type settings: N'. Де: N - код типу документа (1, 2 ... 10 ...).
Зразки формування рядків тексту повідомлення можна отримати в списку типів
документів ('Зберегти в текстовий файл').
Зміна значень додаткових довідників.
Тема документа повинна бути: 'Обновление дополнительных справочников' або '
Update of additional directories'.
Структура повідомлення наступна:
Поштове повідомлення складається з блоків.
У першому рядку кожного блоку в квадратних дужках йде найменування
додаткового довідника. Довжина рядка без дужок не повинна перевищувати
40 символів. Якщо довідника з таким найменуванням не існує, то він
додасться.
У другій і наступних рядках блоку повинна йти інформація по оновленню
значень довідника.
Структура рядка інформації по оновленню значень довідника наступна:
перший символ A для додавання значення, D для видалення значення,
починаючи з другого символу йде значення.
Зміна настроювань шаблонів поштових повідомлень.
Тема документа повинна бути: 'Обновление шаблона импорта: NameShabl' або '
Update of the mail message template: NameShabl'. Де: NameShabl - найменування
шаблону поштового повідомлення. Зразки формування рядків тексту повідомлення
можна отримати в списку шаблонів документів електронної пошти ('Зберегти в
текстовий файл').
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Зміна настроювань шаблонів звітних форм.
Тема документа повинна бути: 'Update report template: NameShabl'. Де: NameShabl найменування шаблону звітної форми. Зразки формування рядків тексту
повідомлення можна отримати в списку звітних форм ('Зберегти в текстовий файл').
Зміна шаблонів імпорту.
Тема документа повинна бути: 'Обновление шаблона импорта: NameShabl' або '
Update of the import template: NameShabl'. Де: NameShabl - найменування шаблону
імпорту. Зразки формування рядків тексту повідомлення можна отримати в списку
шаблонів імпорту ('Зберегти в текстовий файл').
Зміна запитів.
Тема документа повинна бути: 'Update request: NameShabl'. Де: NameShabl найменування запиту. Зразки формування рядків тексту повідомлення можна
отримати в списку запитів ('Експорт запиту').
Зміна типових операцій.
Тема документа повинна бути: 'Обновление типовой операции: NameShabl' або '
Update of the typical operation: NameShabl'. Де: NameShabl - найменування шаблону
типової операції. Зразки формування рядків тексту повідомлення можна отримати в
списку типових операцій ('Зберегти в текстовий файл').
Зміна параметрів рахунків і додаткових параметрів.
Тема документа повинна бути: 'Update Accounts'.
Структура повідомлення наступна:
Поштове повідомлення складається з блоків.
У першому рядку кожного блоку в квадратних дужках йде номер рахунку і
через косу риску (/) міжнародне трибуквенне скорочення валюти. Якщо
валюта пропущена, то мається на увазі національна валюта (UAH). Якщо
рахунка не існує, то він додасться. Рахунок вказується в старому вигляді або
в форматі IBAN. У першому випадку при додаванні (зміні) значення рахунку
в форматі IBAN буде пусте (очищене).
У другому і наступних рядках блоку повинна йти інформація по оновленню
основних і додаткових параметрів рахунку.
Рядок, який починається зі знаку оклику є коментарем і не обробляється.
Порожні рядки також пропускаються.
Існує 6 основних параметрів:
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Opening Date дата відкриття рахунку в форматі (ДД/ММ/РРРР)
Closing Date
дата закриття рахунку в форматі (ДД/ММ/РРРР)
Name Owner
найменування власника рахунку
Code Owner
ідентифікаційний код власника рахунку
SWIFT Name найменування власника при платежах за системою
SWIFT
SWIFT Address адреса власника при платежах за системою SWIFT
Структура рядка інформації по оновленню основних параметрів: спочатку
йде найменування (код) параметра, далі після знака рівності - значення
параметра, а після пробілу і знак оклику - коментар.
Вказування основних параметрів не обов'язково. Якщо параметр в блоці
відсутній, то він не зміниться (буде залишено значення, введене в таблицю
раніше).
Необмежене число додаткових параметрів. Структура рядка оновлення
додаткових параметрів: перший символ A для додавання значення, D для
видалення значення, далі найменування (код) параметра, після знака
рівності - значення параметра, а після пробілу і знак оклику - коментар.
Довжина коду додаткового параметра не повинна перевищувати 8 символів,
значення параметра - 30 символів.
Регістр при вказівці найменування (коду) параметра - будь-який (всі
приводиться до прописних літер).
Приклад:
[62045000000000/USD]
Opening Date=01/02/2004
Closing Date=
Name Owner=ТОВ "Роги і копита"
Code Owner=30589967
A par01=1111 ! parameter 11
A par02=2222 ! parameter 12
D par03=

9.5

Спільна робота з іншими системами Клієнт-банк
Клієнт-банк 'Стиль' можна використовувати для спільної роботи з іншими
системами Клієнт-банк. При цьому можливий набір документів в Клієнт-банк
'Стиль', відправка документів, прийом виписок з автоматичною квитовкою
відправлених документів з рахунками виписки.
Відправка документів може здійснюватися для не електронних рахунків. Для
включення механізму відправки необхідно:
У платіжних дорученнях настроїти звіт, який буде для зовнішнього Клієнт-
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банку служити файлом імпорту. Вимоги до настроювань:
Звіт, що настроюється, повинен бути текстовим або DBF.
У формулах обчислення найменування звіту можна використовувати
додатковий параметр СЕАНС (номер сеансу обміну).
В області формул заборонено використовувати фільтри. В якості фільтрів
використовують позначки по документам, що не підписни.
Відкоригувати рахунок, внісши номер шаблону відправки звітом. Вибрати
кодування, яке потрібне для зовнішнього Клієнт-банку.
Після виконання описаних настроювань пункт меню 'Підготовка до відправки' в
платіжних дорученнях стане доступним. Після підготовки до відправки формується
файл з настроєним ім'ям, а документи переходять в стан надісланих ( ).
Для імпорту виписок від зовнішнього Клієнт-банку необхідно настроїти прийом
виписок довільної структури. При імпорті виписок відправлені документи будуть
автоматично зв'язуватися з рахунками виписок.
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