
 
Інструкція по створенню файлу DBF у програмі-редакторі DBF Navigator. 

 
Перерахування коштів декільком отримувачам (внутрішньобанківські та міжбанківські перекази) 
здійснюється шляхом завантаження пакетного файлу у форматі DBF в систему банку E-banking через 
пункт меню «Пакетний переказ коштів/Підвантаження файлу». 
 
Для даного типу переказу, Вам необхідно виконати наступні дії: 
 

1. На жорсткому диску зберегти всі файли, що стосуються DBF з розділу «Пакетні перекази»; 
 
2. Відкрити програму DBFNav.exe; 
 
3. Через пункт меню «Файл – Відкрити» знайти та відкрити збережений файл 

DBF_TEMPLATE.dbf; 
 
4. Дата перерахування OrgDate повинна співпадати з датою операційного дня банку. З 

майбутньою датою валютування можливо виконання тільки міжбанківських переказів (не більше ніж 
дата операційного дня + 10 календарних днів). Пам’ятайте! Система не стежить за залишком на 
рахунку. Якщо на початок дня дати валютування коштів на рахунку буде недостатньо, платіж буде 
відхилений! 

 
5. Далі, використовуючи інформацію, отриману у контрагентів, звірте рахунки з номерами 

рахунків, які вказані у файлі в поле CRDACC; 
 
6. У поле DEBACC (рахунок по дебету) необхідно вказати рахунок юридичної особи, який 

вказаний у Заяві-підтвердженні як «Особова рахунок; 
 

7. У полі CrdCliCod вказується ідентифікаційних код отримувача 
 
8. Необхідно заповнити суми відправки і перевірити у призначенні платежів їх призначення. 

 
9. Перед завантаженням файлу необхідно перевірити наявність пустих або помічених як 

видалені строк  
 
10. Через сайт Універсал Банку, через пункт E-banking, через пункт меню «Пакетний переказ 

коштів/ Підвантаження пакетного файлу» необхідно завантажити ваш файл через клавішу 
«Обзор/Browse»; 

 
11. Після завантаження файлу його слід підтвердити клавішею «Підтвердити». Якщо ви маєте 

роль «Ініціатора», то авторизатору необхідно авторизувати даний файл через меню «Очікуючі 
авторизації»; 

 
12. Після успішного завантаження файлу необхідно перевірити стан його обробки (Меню: 

«Перегляд пакетного файлу». 
 

13. Далі вам необхідно зайти в пункт меню «Обслуговування рахунків», і подивитися 
списалася чи загальна сума заробітної плати з вашого рахунку; 

 
14. Якщо файл відвантажено з помилками - необхідно подивитись причину помилки за 

інструкцією «Посібник по роботі із помилками DBF та CSV»; 
 
15. Якщо файл має статус «Завершено», а на рахунку немає змін, необхідно почекати - система 

обробляє ваш файл; 
 



16. За умови, що файл завантажений успішно і авторизація пройшла коректно, і немає помилок 
- після 5-10 хвилин кошти будуть відправлені; 
 
Поради: 

 Якщо необхідно видалити зайві рядки - виділяєте рядок, натискаєте F8, потім 
«Файл» - пункт «Стиснути». 

 Для додавання рядків використається F2. 
Увага!!! У текстових полях файлу забороняється використання одинарної кавички «’». Файл з 
одинарною кавичкою буде відхилений! 
 
 

Структура DBF файлу. 
 
Ваш dbf файл повинен мати наступну структуру: 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 


