فرمت فایل  CSVحاوی تراکنشها بمنظور بارگذاری در نرم افزار :CustomerClient
درخواست ایجاد امکان ثبت انتقالها از طریق فایل در نرم افزار customer client
با توجه به تعداد زیاد انتقالهای مشتریان در دستور پرداخت گروهی امکان دریافت فایل با فرمت خاص  csvاز
مشتری ایجاد گردیده که باثبت این فایل در سیستم بارگذاری میشودو در نتیجه رکوردهای آن به عنوان انتقالهای
دستور پرداخت گروهی درج میگردد
 >= customerclientعملیات مشتری =>عملیات تراکنش= >بارگذاری
نکته :تا قبل از درج یک دستور پرداخت امکان استفاده از دکمه بارگذاری نیست
فرمت فایل  CSVورودی باید به اینصورت باشد که سطر اول بعنوان سطر سرآیند درنظر گرفته می شود و در
سطرهای بعدی اطالعات تراکنش ها قرار می گیرد.
 جداکننده فیلدها حتما ً باید ویرگول ( )commaباشد و در محتویات فیلدها نباید از کاراکتر جداکنندهاستفاده شود زیرا دراینصورت عملیات پارس فایل بطور صحیح انجام نمی شود.
 دقت کنید که در فیلد مبلغ نیز نباید ویرگول باشد (تکرار بمنظور تاکید). هر رکورد باید در یک سطر قرار گیرد .اطالعات سطر اول که در لیست تراکنش ها لحاظ نمی شود باید حاویشش فیلد زیر باشد .رعایت ترتیب فیلدها نیز اهمیت دارد .سطرها از چپ به راست باید حاوی فیلدهای
تراکنش بصورت زیر باید باشد (:در صورتیکه کد ملی یا شناسه حقوقی را وارد نمی کنید ،بین دو کاما را
خالی بگذارید)
شرح  ,شناسه واریز  ,مبلغ انتقال  ,شبای ذینفع ,کدملی(یا شناسه اشخاص حقوقی) ,نام ذینفع
-

-

بمنظور ذخیره و بازیابی صحیح متون فارسی فایل  Notepadباید با  "UTF-8" encodingذخیره
شود ،درغیر اینصورت حروف فارسی بصورت ناخوانا در نرم افزار بارگذاری می شوند.
به منظور بارگذاری فایل در نرم افزار نام فایل میبایست از "  ".txtبه "  ".CSVتغییر پیدا کند
نکات:
در صورتیکه فایل هدر نداشته باشد ،رکوردهای سطر اول فایل نمایش داده نمیشود.
در صورتیکه در فایل  csvاز جدا کننده غیر از ویرگول استفاده شود پیغام خطای "خطا در بارگذاری فایل
" csvداده میشود.
درصورتیکه در فیلد مبلغ ویرگول گذارده شود بین هر دو ویرگول یک فیلد حساب میشود و ادامه
فیلدهای آن سطر دیده نمیشود مثال  3,000,000را بصورت  3در یک فیلد 000فیلد دیگر  000فیلد
بعدی نمایش میدهد در نتیجه باقی فیلدها نمایش داده نمیشود.
کلید بارگذاری فقط فایل های با فرمت  csvدر فرم  openرا نشان میدهد.
به محض بارگذاری فایل  ،سیستم انرا  validateکرده و تراکنش های خطا دار را به همراه شرح اولین
خطای مربوط به تراکنش برنگ قرمز نمایش میدهد.

