УВАГА!
При зарахуванні заробітної плати/авансу/лікарняних шляхом
завантаження файлу у форматі DBF, у вас повинен бути підписаний Договір
ЗКП. У випадку, якщо Ви бажаєте підписати Договір ЗКП, просимо
звернутись у найближче відділення ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”.
УВАГА!
При зарахуванні заробітної плати/авансу/лікарняних організація
обов’язково надає підтверджуючий документ про сплату податків на
електронну скриньку salary@universalbank.com.ua , в темі листа необхідно
вказати номер договору ЗКП та назву організації.

Інструкція зі створення та завантаження файлу DBF
Перерахування коштів декільком отримувачам здійснюється шляхом
завантаження файлу у форматі DBF в систему Інтернет-банкінг через пункт
меню «Зарплата – Зарплатна відомість – Імпорт».

Для даного типу переказу Вам необхідно виконати наступні дії:
1. Зберегти у будь-яку папку на ПК архів за посиланням
http://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/ARHIV%20DBF/DBF
Nav.zip Розархівувати вміст архіву у будь-яку папку на ПК, після чого
Ви отримаєте програму DBF Navigator (файли DBFNav.exe та
DBFNav.ini) та зразок файлу pay_sheet.dbf.
2. Відкрити програму DBFNav.exe;
3. Через пункт меню «Файл – Відкрити» знайти та відкрити збережений
файл pay_sheet.dbf;

4. У відкритому вікні Вам необхідно заповнити 4 колонки:
- Acc_card – Номер рахунку отримувача (У форматі 2620);
- Fio – ПІБ отримувача;
- Id_code – Реєстраційний номер облікової картки платника податків
отримувача;
- Suma – Сума перерахування.
Якщо зарплатна відомість у Вас формується в бухгалтерській програмі (1С та
ін.) в файл формату xls або csv, то відкрийте цей файл в Excel та просто
скопіюйте ці 4 колонки з всіма Вашими отримувачами з Excel у
DBFNavigator.
УВАГА! Колонки у файлі DBF повинні містити саме такі назви та
послідовність. У випадку, якщо Ви зміните структуру файлу, Ви не зможете
відправити пакетне зарахування коштів.

5. Після заповнення усіх колонок Вам необхідно натиснути пункт меню
«файл – сжать» а потім зберегти даний файл через пункт меню «файл –
сохранить» або «файл - сохранить как»;
6. Після збереження файлу Вам залишається завантажити файл у систему
Інтернет-банкінг. У випадку успішного завантаження файлу, Ви
побачите список співробітників у системі Інтернет-банкінг;

7. Дозаповнюєте відомість:

1) Обираєте тип нарахування;
2) Вказуєте період нарахування;
3) Натискаєте “Зберегти”.

8. Після збереження натискаєте «Підписати», відомість перейде у статус
«Очікуючий підписів». Через хвилину статус зміниться на «На
обробці».
9. Після успішної обробки відомості її стан буде змінено на «Виконано»

