Bankas operāciju importēšana no internetbankas programmā ACCORprofi
Instrukcija
Pirmais, ko nepieciešams izdarīt – noskaidrot, kā internetbankā, kuru Jūs izmantojat, saglabāt
bankas operāciju izrakstus par noteiktu periodu XML faila formā (tur var būt norāde, ka šis fails ir
FIDAVISTA standartā, kas šai gadījumā ir viens un tas pats).
Piemēram, DNB bankā tas izskatās šādi:

…un bankā “Citadele”:

Saglabājiet izrakstu failā, pēc tam programmā ACCORprofi pārejiet sadaĜā “FinansesOperācijas” un piespiediet taustiĦu >BANK, kas izvietots rīkjoslā ekrāna labajā pusē. Pirmais, kas
Jums tiks piedāvāts – izvēlēties XML failu, kuru Jūs pirms tam esat saglabājis internetbankā.

Uz ekrāna parādīsies zīmējumā attēlotā forma:

LodziĦā “Periods” norādītajai informācijai jāatbilst periodam, par kuru esat saglabājis bankas
izrakstu. Gadījumā, ja, atverot formu, tur norādīts kāds cits periods, tas nozīmē, ka esat izvēlējies
nepareizu failu, un Jums forma jāaizver un jāatkārto viss no sākuma.
Tāpat programmai “jāatpazīst” un pareizi jāaizpilda lodziĦš “Bankas konts”. Tas notiks, ja
sadaĜā “Konti” šim kontam izvēlēta pazīme “B” un ievadīti bankas rekvizīti (lodziĦā “Norēėinu
konts” ekrāna lejasdaĜā). Tas ir svarīgi, ja Jums ir vairāki norēėinu konti, lai importējot no
internetbankas ikreiz manuāli nenāktos mainīt lodziĦa “Bankas konts” saturu.
Tagad apskatīsim pārējo lodziĦu saturu. Principā tos pietiek aizpildīt vienu reizi, turpmāk
Jums tas tiks piedāvāts pēc noklusējuma.
LodziĦā, kas izvietots pa labi no “Izejošie maksājumi”, nepieciešams norādīt kontu grupu, no
kuriem programma izvēlēsies korespondējošo kontu pēc saĦēmēja reăistrācijas numura. Šeit var tikt
norādīta ne tikai viena kontu grupa, bet vairākas – ar sadalošo zīmi / . Piemēram, ja vienlaikus ar 532
mēs vēlamies identificēt arī saĦēmējus no grupas 238 pēc to personas koda, lodziĦā jāieraksta
531/238.
Analoăiski tiek aizpildīts arī lodziĦš pa labi no “Ienākošie maksājumi”, tikai šeit tas attieksies
uz identifikāciju pēc reăistrācijas numura nevis saĦēmējiem, bet gan maksātājiem.
LodziĦā “Bankas komisija” tiek ievadīts izdevumu konta numurs bankas komisijai.
Un visbeidzot – plāksnīte ar nosaukumu “Koresp. kontu precizējums”. Šeit Jums ir iespēja
identificēt korespondējošā konta numuru pēc noteikta atslēgas vārda (vai frāzes) no pamata

maksājuma. Piemēram, ja pamata maksājumā norādīts “Darba algas izmaksa 2011. gada decembrī”,
tad pēc atslēgas frāzes “Darba alga” programma sapratīs, ka šās operācijas debetā nepieciešams
norādīt 5610. Atzīmēsim arī, ka korespondējošā konta identifikācija nav atkarīga no burtu reăistra
(tas ir – no tā, vai ieraksts ievadīts ar lielajiem vai mazajiem burtiem).
Tabulas rediăēšana notiek ar taustiĦiem Insert, F2 un Delete.
Importēšanas process tiek palaists ar taustiĦa Importēt piespiešanu, kas atrodas formas
kreisajā apakšējā stūrī.
Noslēgumā no internetbankas importētās operācijas pievienosies kopējam operāciju
sarakstam. Ja programma nav spējusi identificēt korespondējošo kontu, tā vietā parādīsies “9999”.
operācijām, kurās nepieciešams ieviest kaut kādi precizējumi (piemēram, nav norādīts
korespondējošā konta numurs vai nav precizēti apmaksāto dokumentu numuri vai debitoru-kredotoru
numuri), kreisajā pusē nebūs simbola b. Pēc nepieciešamo izmaiĦu ieviešanas šīs operācijas
jāpiefiksē.

