Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Struktura pliku wejściowego CSV
umożliwiającego import kont Odbiorców
do Systemu invooclip

Wersja 1.1

1. Podstawowe pojęcia:
1)

Konto Odbiorcy –

konto w Systemie invooclip umożliwiające Odbiorcy dostęp do Dokumentów elektronicznych;

2)

Odbiorca –

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
Wystawca za pośrednictwem Usługi invooclip udostępnia Dokument elektroniczny, w szczególności
klient Wystawcy;

3)

Wystawca –

podmiot, który – za pośrednictwem Usługi invooclip – udostępnia Odbiorcy Dokumenty elektroniczne.

2. Informacje ogólne.
Niniejszy dokument opisuje strukturę, jaką powinien posiadać plik CSV zawierający dane niezbędne do
utworzenia kont Odbiorców, aby został poprawnie wczytany. Plik zgodny z poniższą specyfikacją może
być zaimportowany w Systemie invooclip w menu: „Panel Klienta”, w zakładce: „Import” po uruchomieniu
opcji: „+Add”.
3. Opis pliku.






Plik może posiadać dowolną nazwę;
Plik powinien posiadać rozszerzenie CSV;
Plik nie powinien zawierać nagłówka lub stopki;
Każdy wiersz w pliku dotyczy konta jednego Odbiorcy;
Plik musi być zakodowany w formacie UTF8.

4. Struktura danych.
Zawartość kolumn w opisie formatu:

Numer
pola

1.

Opis pola

Identyfikator Odbiorcy

Zakres
dopuszczalnej
długości pola

Czy pole
może być
puste

Czy wartość
pola ma
być
w cudzysłowiu

6-40

nie

nie

Uwagi:

9-17

nie

nie

Jeśli pole będzie puste Odbiorca
będzie mógł ustanowić hasło sam.
Hasło musi składać się przynajmniej
z 6 znaków i składać się ze zbioru:
[a-zA-Z_0-9] (bez polskich znaków).
Musi również zawierać przynajmniej
1 cyfrę.
Bez myślników i spacji

9 lub 14

tak

nie

Bez myślników i spacji

Nazwa Odbiorcy

1-100

nie

tak

6.

Adres Odbiorcy

0-255

tak

tak

7.

Adres e-mail Odbiorcy

1-60

nie

nie

8.

Numer telefonu Odbiorcy
Identyfikator invoobill
nadany przez Bank
Odbiorcy

9-9

tak

nie

0-40

tak

nie

2.

Hasło Odbiorcy

3.

NIP Odbiorcy

4.

REGON Odbiorcy

5.

9.

10.

Status zgody na
otrzymywanie eFaktury

0-150

tak

nie

7-19

nie

nie

Format: "02-781 Warszawa ul.
Pileckiego 65"

Pole może przyjmować
następujące wartości:
efsNone
efsAccepted
efsRejected
efsRevoked
efsWaitingForDoc
efsWaitingForAccept
Które oznaczają odpowiednio:
Brak,
Zaakceptowane;
Odrzucona;
Odstąpiona;
Oczekująca na zgodę,
Oczekująca na akceptację.

5. Przykład pliku.
Przykład zawartości pliku dotyczący założenia 2 kont Adresatów:
5252059432;;5252059432;;"Teatr Wielki";"02-781 Warszawa ul. Pileckiego 65";earchiwum@kir.com.pl;225455434;;efsNone;
5260300517;;5260300517;;”KIR S.A.”;"02-781 Warszawa ul. Pileckiego 65";odbiorcafaktury@gmail.com;225455367;;efsNone;

