
Обробка Клієнт-банк
для конфігурації 
«Управління 
торговим підприємством 
для України»

Інструкція



1. Загальні
відомості
1. Обробка призначена для обміну даними  
між системою електронних платежів «Клієнт-банк» 
та конфігурацією «Управління торговим 
підприємством для України»;

22. Обробка дозволяє завантажувати до конфігурації 
«Управління торговим підприємством для України» 
інформацію про рух грошових коштів з системи 
електронних платежів «Клієнт-банк»;

3. Завантаження даних у конфігурацію 
««Управління торговим підприємством для України» 
відбувається у вигляді прибуткових або видаткових 
платіжних документів, інформація для заповнення 
яких береться з банківської виписки, 
що вивантажується з системи електронних 
платежів "Клієнт-банк".



2. Початок роботи
Для запуску обробки «Клієнт-банк» у програмі 
необхідно відкрити меню: «Сервіс - Зовнішні 
друковані форми і обробки - Зовнішні обробки» 
та запустити обробку «Клієнт-банк», або натиснути 
кнопку «Зовнішні обробки», якщо вона була 
встановлена на панель інтерфейсу:



3. Імпорт
банківської виписки
в програму «Управління
торговим підприємством
для України»
У файлі банківської виписки міститься не вся 
інформація, необхідна для створення платіжного 
документа. По кнопці «Настройка» (вкладка 
«Завантаження») в обробці можна задати значення 
деяких реквізитів платіжного документа 
за замовчуванням:



Для завантаження даних
з банківської виписки
виконайте наступні дії:
1. На вкладці «Завантаження» оберіть організацію, 
банківський рахунок та файл банківської виписки 
(реквізит «Файл завантаження», який містить рухи 
грошових коштів за обраним банківським рахунком);

2. Оберіть відповідний період завантаження даних:

3. Для відповідних рядків виберіть прапорець 
для завантаження; дану дію можна виконати 
як для окремих рядків, так і для всіх рядків 
за допомогою кнопки «Позначити всі»:

Після вибору файлу завантаження та періоду 
натисніть кнопку «Прочитати».



4. У випадку якщо не знайдені контрагенти, 
їх договори та банківські рахунки, можна 
скористатися кнопкою «Створити не знайдене»:

5. Для створення платіжних документів у програмі 
на підставі даних банківської виписки натисніть 
кнопку «Завантажити»:



Для вивантаження даних
із програми виконайте наступні дії:
1. На вкладці «Вивантаження» оберіть організацію, 
банківський рахунок та файл вивантаження;

2. Оберіть відповідний період вивантаження даних:

4. Експорт платіжних 
документів із програми 
«Управління торговим 
підприємством 
для України»
Для деяких банківських рахунків може бути 
доступна можливість вивантажити платіжні 
документи з програми «Управління торговим 
підприємством для України» в файл експорту.



4. Для вивантаження платіжних документів у файл 
натисніть кнопку «Вивантажити»:

3. При заповненні списку документів прапорці 
автоматично встановляться у тих документах, 
які готові до вивантаження та не будуть 
встановлені у документах, які мають помилки. 

Перед вивантаженням рекомендується 
виправити всі помилки та встановити 
прапорці у всіх документах, призначених 
для вивантадля вивантаження:


