
 

 

 

 

 

 

Інструкція для Клієнта (Установи) 
з використання підсистеми Зарплатні проекти  

в програмно-технічному комплексі  
«Клієнт-Банк» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ №1. Внесення інформації по працівникам/Відкриття рахунків 

1. Для початку роботи в програмно-технічному комплексі «Клієнт-Банк» (далі – «ПТК КБ») потрібно натиснути на відповідний ярлик 

на робочому столі ПК. 

2. Авторизуватись в «ПТК КБ». 

 

 

 



3. Вибрати в «ПТК КБ» вкладку «Сотрудники». 

 

4. Є два варіанти введення інформації по новим працівникам для відкриття поточних (карткових) рахунків в «ПТК КБ», а саме: 

А. введення інформації в ручному режимі; 

Б. імпорт раніше підготовленого файлу. 

5. Варіант А. 

 Для введення інформації по новому працівнику для відкриття поточного (карткового) рахунку до «ПТК КБ» потрібно в вікні 

«Сотрудники предприятия» що з’явиться натиснути на кнопку «+». 

 



6. В вікні введення інформації потрібно заповнити всі вкладки виділені червоним кольором. 

 

7. Після введення всієї інформації потрібно натиснути кнопку «Сохранить». 

 



8. Щоб внести інформацію по ще одному працівнику чи декільком потрібно знову натиснути на кнопку «+», внести всю інформацію по 

працівнику/працівникам. 

 

9. Після збереження інформації по працівникам потрібно натиснути «Синхронизировать все задачи с банком». 

10. Варіант Б. 

В разі імпорту в «ПТК КБ» раніше підготовленого файлу з даними по працівникам згідно пунктів Додатку 1, потрібно вибрати 

вкладку «Сотрудники». 

 

 



 

11. В вікні що відкриється натиснути на вкладку «Задачи». 

 
12. Далі вибрати «Импорт документов»    «Импорт списка сотрудников» із наявного формату файла (xml,dbf,xls). 

 
 



13. Вибрати файл для імпорту даних з місця його збереження.  

 

14. Далі вибираємо підприємство зі списку та натискаємо кнопку  ОК. 

 
15. Отримаємо наступну інформацію у вікні: 

 
 

 

 

 

 



16. Далі в вікні що з’явиться потрібно вибрати «Синхронизировать все задачи с банком». 

 

 

17. Після успішного завершення синхронізації всі строки клієнтських даних повинні бути в курсиві зеленого кольору. 

 

18. Після відкриття рахунків засобом «ПТК КБ» буде надіслано відповідне повідомлення. 

19. Після отримання повідомлення в «ПТК КБ» про відкриття рахунків потрібно натиснути на кнопку «Синхронизировать все задачи с 

банком». 

 

 

 



Розділ №2 Виплата заробітної плати. 

20. Є два варіанти нарахування ЗП: 

- Варіант А (Нарахування заробітної плати в програмному комплексі Установи). 

- Варіант Б (Нарахування заробітної плати в «ПТК КБ»). 

21. Варіант А (Нарахування заробітної плати в програмному комплексі Установи). 

В «ПТК КБ» потрібно вибрати вкладку «Зарплата» а потім натиснути кнопку «Счета сотрудников», в вікні відобразиться інформація  

з клієнтськими даними, далі  потрібно натиснути на вкладку «Задачи»            «Экспорт данных». 

 

 

22. В вікні що відкриється потрібно вказати шлях для збереження файлу, назву та тип файлу і зберегти його (згідно Додатку 2 або 

Додатку3). 



  
23. Імпортувати збережений файл в Програмний комплекс Установи, в якому здійснюється нарахування заробітної плати. 

24. Нарахувати заробітну плату працівникам або інші нарахування і зберегти даний файл на ПК. 

25. В «ПТК КБ» натиснути на кнопку «Зарплатные ведомости»  та імпортувати збережений файл з нарахованою заробітною платою 

натиснувши «Задачи»     «Импорт документов»    «Импорт зарплатной ведомости из .. (вибрати файл форматів: ХМL,DBF, XLS)». 

 



 

26. Далі заповнити наступну інформацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад: Заробітна плата за 1 половину серпня у розмірі 

561 270,59 грн., згідно відомості № 5 від 07.08.2017 р. та 

Договору № ЗП -3000 від 01.01.2001 р., БЕЗ ПДВ.  



27. Після заповнення вище зазначених полів та збереження зарплатної відомості потрібно вибрати «Подписи»          «Перевести в 

состояние  «Готов к отправке». 

 

28. Далі  керівнику або головному бухгалтеру потрібно підписати зарплатну відомість, після чого потрібно «Синхронизировать все 

задачи с банком» і стан Зарплатної відомості підприємства має бути: «В банке  Отправлен». 

29. Зарахування заробітної плати на рахунки (2625) клієнтів. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30. Варіант Б (Нарахування заробітної плати в «ПТК КБ»). 

В вікні що відкриється натиснути кнопку «Счета сотрудников», відобразиться інформація  з клієнтськими даними, далі  потрібно 

натиснути на вкладку «Зарплатные ведомости». 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

31. В вікні що відкриється потрібно заповнити та вибирати із запропонованих варіантів інформацію в графах що виділені червоними 

квадратами. 

 

 
32. Далі потрібно здійснити аналогічні дії що зазначені в пунктах 26, 27, 28, 29 даної інструкції. 

33. Зарахування заробітної плати на рахунки (2625) клієнтів. 

34. Кінець процесу. 

В вікні зі  списку працівників 

потрібно вибрати та прописати 

суми нарахувань ЗП. 

Приклад: Заробітна плата за 1 половину серпня у розмірі 

561 270,59 грн., згідно відомості № 5 від 07.08.2017 р. та 

Договору № ЗП -3000 від 01.01.2001 р., БЕЗ ПДВ.  



Додаток 1. 

Перелік даних, які надаються до Банку по Працівникам Установи 

№ Назва поля Обов’язковість заповнення 

даних (так/ні) 

1 Cтать (GENDER)  так 

2 ПІБ (NAME) так 

3 Транслітерація прізвища, ім’я для нанесення на картку (EMBOSSING_NAME) так 

4 Дата народження (BIRTHDAY) так 

5 Місто народження (CITY) так 

6 Повна адреса проживання (ADDRESS) ні 

7 Номер паспорта (PASSPORT_NUMBER) так 

8 Серія паспорта (PASP_SERIES) так 

9 Місце видачі паспорту (PASSPORT ISSUER) так 

10 Дата видачі паспорту (PASSPORT_ISSUE_DATE) так 

11 Країна (COUNTRY) – для України значення «804» ні 

12 Місто реєстрації (CITY_REGISTRATION) ні 

13 Поштовий індекс (ZIP) ні 

14 Номер контактного телефону (ТTEL_HOME)  так 

15 Слово пароль (CODEWORD) ні 

16 Ознака резидентності – для резидентів зазначається значення «1» для 

нерезидентів «2» (ISRESIDENT)  
так 

17 Реєстраційний номер облікової картки платника податків (IDENTIFYCODE) так 

18 ID клієнта (ID_Is_Card) ні 

19 ID клієнта в АБС Б2 (ID_B2) ні 

20 Код валюти – 980 (CURRENCY) ні 

21 Дата початку роботи (DATE_START_WORK) ні 

22 Країна адреси реєстрації (ADDR_COUNTRYID) так 

23 Поштовий індекс адреси реєстрації (ADDR_POSTCODE) ні 

24 Область адреси реєстрації 

(ADDR_REGIONID) 
так 

25 Район адреси реєстрації (ADDR_DISTRICT)  ні 

26 Населений пункт адреси реєстрації (ADDR_CITY) так 

27 Вулиця адреси реєстрації (ADDR_STREET) так 

28 Будинок адреси реєстрації ADDR_HOUSENO) так 

29 Квартира адреси реєстрації (ADDR_FLAT) ні 

30 Країна фактичного проживання (JURADDR_COUNTRYID) ні 

31 Поштовий індекс фактичного проживання (JURADDR_POSTCODE) ні 

32 Область фактичного проживання (JURADDR_REGIONID) ні 

33 Район фактичного проживання (JURADDR_DISTRICT) ні 



34 Населений пункт фактичного проживання (JURADDR_CITY) ні 

35 Вулиця фактичного проживання (JURADDR_STREET) ні 

36 Будинок фактичного проживання (JURADDR_HOUSENO) ні 

37 Квартира фактичного проживання (JURADDR_FLAT) ні 

38 Табельний номер (TABNO) ні 

39 Код країни резидентності (RESIDENTCOUNTRYID) ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

Перелік даних Зарплатної відомості з використанням «ПТК КБ» 

1. Імпорт нарахування по Зарплатній відомості із dbf – файлу включає в себе: 

№  

пп 

Назва поля Значення Довжина

поля 

Обов’язковість 

заповнення даних 

(так/ні) 

Інформація по Зарплатній відомості містить наступні значення 

1.  
SHED_DATE Дата зарплатної відомості в форматі ДД/ММ/PPPP 8 так 

2.  
SCHED_NO Номер зарплатної відомості 10 так 

3.  
CLIENTNAME Назва підприємства платника 100 ні 

 

4.  
BANK_MFO МФО банку, в якому відкрито рахунок платника 6 так 

 

5.  
BANK_NAME Назва банку, в якому відкрито рахунок платника 30 ні 

 

6.  
BANK_ACCNO Рахунок платника в банку (транзитний) 

Примітка. Якщо в імпортованому файлі рахунок не вказано, то проводиться пошук 

транзитного рахунку в БД. Якщо не задано ні поле BANK_ACCNO, ні знайдений 

транзитний рахунок в БД, система буде виводити помилку при спробі імпорту 

зарплатної відомості. 

Примітка. Якщо адміністратор виконав налаштування системи таким чином, що 

транзитний рахунок буде визначатися автоматично, то дане поле буде 

необов'язковим для заповнення 

14 так 

 

7.  
ACCOUNTNO Рахунок для списання коштів 14 так 

8.  
SCHED_SUM Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН.КОП 19.2 так 

9.  
ISEXTACC Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 

0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в поле 

ACCOUNTNO; 
1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. 

1 ні 



Примітка. Якщо в імпортований файл встановлена ознака списання коштів з 

рахунку в іншому банку, і, відповідно, не обраний рахунок для списання коштів, 

визначення підприємства відбувається за кодом ЗКП 

10.  
CODEZKP Код зарплатного проекту. 

Примітка. Вказується лише для банків, що використовують ЗКП. 

Дане поле може бути не заповнено, якщо: 

1. По підприємству визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; 

2. По підприємству визначено кілька ЗКП, користувачеві необхідно вказати ЗКП 

відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. 

Якщо по підприємству не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видає 

помилку 

10 так 

11.  
COMMENTS Додатковий коментар до зарплатної відомості 180 ні 

12.  
FLOWTYPE Вид нарахування по зарплатній відомості. 

Значення з поля імпортується за умови його відповідності даним з довідника "Види 

нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид 

нарахування з кодом «1» з довідника 

100 ні 

 

Інформація про нараховану співробітнику суму містить наступні значення 

13.  
IDCODE Ідентифікаційний код співробітника 10 так 

14.  
TABNO Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 

(співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), дане поле є 

обов'язковим для заповнення 

15 так 

15.  
ACCOUNTNO Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника. 

Якщо поле не заповнено, автоматично підставляється рахунок співробітника, за 

яким в системі вказана ознака «за замовчуванням». Якщо рахунків «за 

замовчуванням» у одного співробітника кілька, підставляється перший зі списку. 

Якщо за співробітником не числиться жодного рахунку з ознакою «за 

замовчуванням» і поле ACCOUNTNO не заповнено, при імпорті файлу виникне 

помилка. 

Примітка. Якщо підприємство використовує ЗКП, і по співробітнику в рамках 

одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один картковий рахунок, то його 

заповнення в імпортованому файлі не обов'язково, тому що рахунок буде 

підставлений автоматично. Якщо по співробітнику в рамках одного ЗКП відкрито 

кілька рахунків, то в імпортованому файлі повинен бути вказаний номер карткового 

рахунку співробітника, на який виконується нарахування. 

14 ні 

16.  
LASTNAME Прізвище співробітника 38 ні 

17.  
FIRSTNAME Ім’я співробітника 38 ні 



18.  
MIDDLENAME По батькові співробітника 38 ні 

19.  
AMOUNT Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі грн.коп 19.2 так 

 

2. Імпорт нарахування по Зарплатній відомості із XLS. 

 Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з 

бухгалтерської програми на стороні клієнта і являє собою таблицю Excel, що складається з двох вкладок:  

1 - інформація про ЗП відомості,  

2 - дані про співробітників. 

                Для створення файлу імпорту зарплатної відомості XLS необхідно: 

  

1. Створити вкладку «SheduleInfo»; Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів зарплатної відомості, розташовані в такому порядку: 

№  

пп 

Назва поля Значення Обов’язковість заповнення 

даних (так/ні) 

1.  SHEDULE_DATE Дата зарплатної відомості. 

Рекомендується встановити формат дати ДД.ММ.РРРР. Така дата буде коректно 

імпортуватися в windows і web-додаток системи. Тип осередку в Excel повинен бути 

«Дата» 

так 

2.  SHED_NUMBER Номер зарплатної відомості так 

3.  CLIENTNAME Найменування підприємства платника ні 

4.  BANK_MFO МФО банку в якому відкрито рахунок платника так 

5.  BANK_NAME Назва банку, в якому відкрито рахунок платника ні 

6.  BANK_ACCNO Рахунок платника в банку (транзитний). 

Примітка. Якщо адміністратор виконав налаштування системи таким чином, що 

транзитний рахунок буде визначатися автоматично, то дане поле буде 

необов'язковим для заповнення 

так 

7.  ACCOUNTNO Рахунок для списання коштів так 

8.  SHED_SUM Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН. КОП так 

9.  EXTACCOUNT Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 

0 - кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в поле 

ACCOUNTNO; 

1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. 

Примітка. Якщо в імпортованому файлі встановлена ознака списання коштів з 

рахунку в іншому банку, і, відповідно, не обраний рахунок для списання коштів, 

визначення підприємства відбувається за кодом ЗКП 

ні 

10.  CONTRAGENT_ZKP Код зарплатного проекту. 

Примітка. Вказується лише для банків, що використовують ЗКП. 

Дане поле може бути не заповнено, якщо: 1. По підприємству визначено один ЗКП, 

його код проставляється автоматично; 2. По підприємству визначено кілька ЗКП, 

користувачеві необхідно вказати ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими 

працює підприємство. Якщо по підприємству не визначено жодного ЗКП, то при 

так 



імпорті система видасть помилку 

11.  COMMENTS Додатковий коментар до зарплатної відомості  

12.  ONFLOWTYPE Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується за умови 

його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в 

зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника 

ні 

 

      Другий рядок потрібен для введення значень зарплатної відомості;  

 

2. Створити другу вкладку - «Amounts»; Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів про співробітників і нарахуваннях: 

№  

пп 

Назва поля Значення Обов’язковість заповнення 

даних (так/ні) 

1. 

 
IDCODE Ідентифікаційний код співробітника. 

Примітка. Якщо співробітник є нерезидентом або він відмовився від присвоєння ід. 

коду, то дане поле не може залишатися порожнім значенням 9 нулів (осередок 

відформатований як текст), або замість ід. коду допускається введення пробілу. 

Якщо дане поле відформатоване як число, в ід. коді співробітника буде підставлене 

значення 0, і пошук співробітника буде відбуватися некоректно 

так 

2. TABNO Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 

(співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), дане поле є 

обов'язковим для заповнення 

так 

3. ACCOUNTNO Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника. Якщо поле не заповнено, 

автоматично підставляється рахунок співробітника, за яким в системі вказана ознака 

«за замовчуванням». Якщо рахунків «за замовчуванням» у одного співробітника 

кілька, підставляється перший зі списку. Якщо за співробітником не числиться 

жодного рахунку з ознакою «за замовчуванням» і поле  

ACCOUNTNO не заповнено, при імпорті файлу виникне помилка. 

Примітка. Якщо підприємство використовує ЗКП, і по співробітнику в рамках 

одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один картковий рахунок, то його 

заповнення в імпортованому файлі не обов'язково, тому що рахунок буде 

підставлений автоматично. Якщо по співробітнику в рамках одного ЗКП відкрито 

кілька рахунків, то в імпортованому файлі повинен бути вказаний номер карткового 

рахунку співробітника, на який виконується нарахування. 

ні 

4. LASTNAME Прізвище співробітника ні 

5. FIRSTNAME Ім’я співробітника ні 

6. MIDDLENAME По батькові співробітника ні 

7. AMOUNT Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі грн.коп так 

 

            Другий і наступні рядки потрібні  для введення значень відповідних полів. Після введення всіх необхідних даних сформований XLS-файл є готовим для 

імпорту. 



 

Додаток 3 

Експорт списку рахунків співробітників в файл csv 

 

Експорт списку рахунків здійснюється на клієнтському місці користувача IFOBS. Для WEB- клієнта на формі Банковские продукты – 

Зарплата - Просмотреть счета. Для Win32 на формі Счета сотрудников - Задачи – Экспорт данных в csv- файл. Файл експорту даних про рахунки 

співробітників підприємства в CSV- форматі містить інформацію про рахунки співробітників підприємства. Як роздільник використовується ";". 

Експорт робиться у форматі ANSI. Файлу експорту привласнюється ім'я виду "МФО _ USER.csv", де: 

- МФО - МФО банку; 

 - USER - логін користувача IFOBS, що виконує експорт;  

Наприклад: 380526 s00876.csv  

Кожен рядок файлу має структуру, описану в таблиці нижче. 

№ 

пп 

Назва поля призначення/опис Обов’язковість заповнення даних 

(так/ні) 

1. 1
. 

Картковий рахунок Номер карткового рахунку 

співробітника 

так 

2. 2
. 

ПIБ ПІБ співробітника.  

Прізвище, ім’я, по батькові розділені 

пробілом  

так 

3. 3
. 

IПН Ідентифікаційний код співробітника так 

4. 4
. 

ЗКП Код ЗКП так 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Экспорт списку рахунків співробітників в DBF-файл 

Файл експорту даних про рахунки співробітників містить список рахунків співробітників і вивантажується з системи iFOBS.eSalary для 

роботи в зовнішніх системах. DBF- файл вивантажується в DOS- кодуванні і форматі DBASE - IV. Кожен рядок файлів має фіксовану структуру, 

описану в таблиці нижче. 

№ 

пп 

Назва поля призначення/опис Тип 

даних 

Довжина 

поля 

1.  INN Ідентифікаційний код співробітника C 10 

2.  PASSPORTNO Номер паспорту співробітника C 25 

3.  ACCOUNTNO Номер карткового рахунку співробітника С 14 

4.  CURRENCYID Код валюти карткового рахунку N 20 

5.  BRANCHID МФО банку, в якому відкрито рахунок N 14 

6.  STATEID Стан рахунку N 3 

 


