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1. Введення
Керувальні поштові повідомлення
У системі «Стиль» - Клієнт-банк передбачена можливість зміни ряду параметрів
клієнтської частини комплексу за допомогою поштових повідомлень спеціального вигляду.
За допомогою формування поштових повідомлень в банку (файли ^I) можлива зміна
наступних типів налаштувань комплексу «Стиль» - Клієнт-банк на стороні клієнта:
–
Видача повідомлень активним користувачам;
–
Оновлення вкрсії програми;
–
Оновлення INI-файлу програми;
–
Оновлення налаштувань типів документів;
–
Оновлення значень додаткових довідників;
–
Оновлення налаштувань шаблонів поштових повідомлень;
–
Оновлення налаштувань шаблонів звітних форм;
–
Оновлення шаблонів імпорту;
–
Оновлення запитів по виписках;
–
Оновлення запитів;
–
Оновлення типових операцій;
–
Оновлення параметрів рахунків і додаткових параметрів.
Для включення механізму змін в заголовку поштового повідомлення ім'я файлу
відправки повинне збігатися з ім'ям файлу поштового повідомлення (тобто поштове
повідомлення не має бути приєднаним). У темі поштового повідомлення повинно бути
визначене для кожного типа змін ключове слово.
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2. Управління комплексом «Стиль» - Клієнт-банк на
стороні клієнта
2.1. Видача повідомлень активним користувачам
Тема документа має бути: 'Very important!'. При отриманні такого поштового
повідомлення всім користувачам програми, що працюють у момент прийому файлу,
розсилається для ознайомлення текст повідомлення.

2.2. Оновлення версії програми
Тема документа має 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.

2.3. Оновлення INI-файлу програми
Тема документа має бути: '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 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» Бухгалтерський облік.

2.4. Оновлення налаштувань типів документів
Де:

Тема документа має бути: 'Update of the documents type settings: N'.
N - код типау документу (1, 2 ... 10 ...)
Рядки тіла повідомлення формуються за наступними правилами:
Type=N
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Name=Найменування типу
Shifr=Ш
Symbol=С
Де:
Ш - шифр документу (1, 2 ... 10 ...)
С - символ документу (одна буква або цифра)
У наступних 16 рядках йдуть налаштування додаткових полів типа документу в
зростаючому порядку (Поле1, Поле2 ... Поле16).
Якщо поле не використовується, то рядок повідомлення виглядає так:
Поле5=
Якщо поле використовується:
[Формат] Поле1=Найменування//Довідник
Де:
Формат виведення поля для заповнення в платіжних документах і ознака
обов'язкового введення (Req) завершує підрядок.
Допустимі наступні формати:
1. Дата
Формат при цьому має бути @D6b або @D6bReq
2. Рядок
@Si або @SiReq. i - число в діапазоні від 1 до 70.
3. Число
@N_i.jb або @N_i.jbReq для беззнакових чисел.
i - загальна довжина поля з врахуванням крапки (число в діапазоні від 1 до 70)
j - кількість знаків після коми (число в діапазоні від 0 до 69)
@N-_i.jb або @N-_i.jbReq для знакових чисел.
i - загальна довжина поля з врахуванням крапки і знаку (число в діапазоні від 2 до 70)
j - кількість знаків після коми (число в діапазоні від0 до 68)
Найменування - найменування поля у формі введення платіжного документа.
Довідник - найменування додаткового довідника (не обов'язковий параметр).
Зразки формування рядків тіла повідомлення можна отримати в списку типів
документів (пункт меню ''Оновлення'' - ''Експорт типів документів'').

2.5. Оновлення значень додаткових довідників
Тема документа має бути: '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 другому і подальших 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.
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2.6. Оновлення налаштувань шаблонів поштових повідомлень
Тема документа має бути: 'Update of the mail message template: NameShabl'.
Де:
NameShabl - найменування шаблону поштового повідомлення. Зразки формування
рядків тіла повідомлення можна отримати в списку шаблонів документів електронної пошти
(пункт меню ''Оновлення'' - ''Експорт шаблона'').

2.7. Оновлення налаштувань шаблонів звітних форм
Тема документа має бути: 'Update report template: NameShabl'.
Де:
NameShabl - найменування шаблону звітної форми. Зразки формування рядків тіла
повідомлення можна отримати в списку звітних форм (пункт меню ''Оновлення'' - ''Експорт
шаблона'').

2.8. Оновлення шаблонів імпорту
Тема документа має бути: 'Update of the import template: NameShabl'.
Де:
NameShabl - найменування шаблону звітної форми. Зразки формування рядків тіла
повідомлення можна отримати в списку звітних форм (пункт меню ''Оновлення'' - ''Експорт
шаблона'').

2.9. Оновлення запитів
Тема документа має бути: 'Update request: NameShabl'.
Де:
NameShabl - найменування запиту. Зразки формування рядків тіла повідомлення
можна отримати в списку запитів (пункт меню ''Оновлення'' - ''Експорт запиту'').

2.10. Оновлення типових операцій
Тема документа має бути: 'Update of the typical operation: NameShabl'.
Де:
NameShabl - найменування шаблону типової операції. Зразки формування рядків тіла
повідомлення можна отримати в списку типових операцій (пункт меню ''Оновлення'' ''Експорт типових операцій'').

2.11. Оновлення параметрів рахунків і додаткових параметрів
Тема документа має 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
межу (/) міжнародне три буквене скорочення валюти. Якщо валюта пропущена, то мається на
увазі національна валюта (UAH). Якщо рахунку не існує, то він додасться.
- У другому і подальших рядках блоку повинна йти інформація по оновленню основних і
додаткових параметрів рахунку.
- Рядок, що починається із знаку оклику, є коментарем і не обробляється. Порожні рядки
також пропускаються.
- Існує 6 основних параметрів:
- Opening Date - дата відкриття рахунку у форматі (ДД/ММ/ГГГГ).
- Closing Date - дата закриття рахунку у форматі (ДД/ММ/ГГГГ).
- Name Owner - найменування власника рахунку.
- Code Owner - код ЗКПО власника рахунку.
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- 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 знаку рівності - значення параметра, а після
пропуску і знаку оклику - коментар.
- Вказувати основні параметри 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) параметру, після знаку рівності - значення параметру, а після пропуску і
знаку оклику - коментар.
Довжина коду додаткового параметру не повинна перевищувати 8 символів, значення
параметру - 30 символів.
- Регістр при вказівці найменування (коду) параметру - будь-який (все приводиться до
прописних літер).
Приклад
[62045000000000/USD]
Opening Date=01/02/2004
Closing Date=
Name Owner=ООО "Роги і копита"
Code Owner=30589967
A par01=1111 ! parameter 11
A par02=2222 ! parameter 12
D par03=

Фахівці ПФ «Енігма-Софт» бажають Вам
ПРИЄМНОЇ РОБОТИ
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