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RU_Форматы импорта/экспорта
Вы можете ознакомиться с описанием форматов файлов импорта и экспорта в Windows и Web-клиентских приложениях системы
iFOBS, а также форматов импорта данных iFOBS, используемых в АБС Б2.
Обратите внимание, ряд описанных форматов являются дополнительной функциональностью и доступны пользователю, только
если они приобретены в комплекте поставки системы.

В описаниях форматов импорта и экспорта учтены поля IBAN. Изменения относительно режима работы без IBAN выделены по
тексту зеленым цветом.
Режим работы с IBAN регулируется настройкой ifobs.iban.mode на сервере настроек:
0 – режим работы со счетами в числовом формате;
1 – режим работы со счетами в формете IBAN (с 13 января 2020 года);
2 - временный переходный режим работы со счетами в числовом и IBAN- форматах одновременно (с 1 апреля по 12 января
2020 года).

UA_Формати імпорту/експорту
Ви можете ознайомитися з описом форматів файлів імпорту та експорту в Windows та Web-клієнтських додатках системи iFOBS, а
також форматів імпорту даних iFOBS, використовуваних в АБС Б2.
Зверніть увагу, деякі з описаних форматів є додатковою функціональністю та доступні користувачеві тільки якщо їх придбали у
комплекті постачання системи.

В описах форматів імпорту та експорту враховано поля IBAN. Змінення щодо режиму роботи без IBAN виділено за текстом зелен
им кольором.
Режим роботи з IBAN регулюється налаштуванням ifobs.iban.mode на сервері налаштувань:
0 - режим роботи з рахунками в числовому форматі;
1 - режим роботи з рахунками в форматі IBAN (з 13 січня 2020 року);
2 - тимчасовий перехідний режим роботи з рахунками в числовому і IBAN форматах одночасно (з 1 квітня по 12 січня 2020 року).

EN_Import/export formats
You can read the description of import & export formats of payment documents in the internet banking system iFOBS, and formats of
iFOBS data import used in CBS B2.

Pay attention that number of the described formats are additional functionality and are available to a user only if purchased in the
complete set of supply of the system.

In the descriptions of import and export formats, IBAN fields are taken into consideration. Changes regarding the non-IBAN mode are hi
ghlighted in green.
The operation mode with IBAN is regulated by setting ifobs.iban.mode on the settings server:
0 – non-IBAN mode;
1 - only IBAN mode (from January 13, 2020);
2 - temporary mode with accounts in number format and IBAN format at the same time (from April 1 to January 12, 2020).
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Поле содержит строковое значение, выровнено влево
Поле містить рядкове значення, вирівняне по лівому краю
String, aligned left

N

Поле содержит целое число без ведущих нулей, выровнено вправо
Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю
Number, without leading zeros, aligned right

D

Поле содержит дату в формате YYMMDD (две цифры года, месяца и дня, соответственно)
Поле містить дату в форматі YYMMDD (дві цифри року, місяця та дня, відповідно)
Date, YYMMDD (two numbers for year, month and day)

T

Поле содержит время в формате HHMMSS (две цифры часа, от 1 до 24, минуты и секунды,
соответственно)
Поле містить час у форматі HHMMSS (дві цифри години, від 1 до 24, хвилини та секунди,
відповідно)
Time, HHMMSS (two numbers for hour from 1 to 24, minutes from 1 to 60 and seconds from 1 to 60)

