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Specyfikacja pliku komunikacyjnego
Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Awizo Przelewu XML (Remittance Advice)
Nazwa pola

Typ

Format

Opis

<Document-RemittanceAdvice>

M

<Advice-Header>
<AdviceNumber>RemitAdvNo_1</AdviceNumber>
<AdviceDate>1999-09-09</AdviceDate>
<AdviceCurrency>PLN</AdviceCurrency>
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>

M
M
M
O
M

X(35)
CCYY-MM-DD
X(3)
„O”

Numer awizo przelewu
Data awizo przelewu
Waluta odniesienia
Typ dokumentu:
„O” – oryginał

M
M
M
O

[0-9](13)
X(35)

GLN Płatnika
Numer konta bankowego Płatnika

M
M
O

[0-9](13)
X(35)

O

X(35)

GLN Beneficjenta
Numer konta bankowego
Beneficjenta
Kod Beneficjenta w systemie
Płatnika

M
M[n]
M
M
M

N0
X(35)

O

X(35)

<InvoiceDate>1999-09-09</InvoiceDate>
<GrossAmount>123456.00</GrossAmount>
<AgreedCharge>456.00</AgreedCharge>
<AmountAfterCharges>123000.00</AmountAfterCharges>
</Line-Document>
</Line>
</Advice-Lines>

O
M
O
C1

CCYY-MM-DD
R2
R2
R2

Kwota przelana
Uzgodnione potrącenia
Suma po potrąceniach

<Advice-Summary>
<TotalLines>1</TotalLines>
<TotalAmount>123000.00<TotalAmount>
</Advice-Summary>

M
O
M

N0
R2

Ilość linii
Całkowita przelana kwota

</Advice-Header>
<Advice-Parties>
<Payer>
<ILN>1111111111111</ILN>
<AccountNumber>994-3277711</AccountNumber>
</Payer>
<Payee>
<ILN>1111111111111</ILN>
<AccountNumber>994-3277711</AccountNumber>
<PayeeNumberByPayer>123456<PayeeNumberByPayer>
</Payee>
</Advice-Parties>
<Advice-Lines>
<Line>
<Line-Document>
<LineNumber>1</LineNumber>
<SellerInvoiceNumber>123456</SellerInvoiceNumber>
<BuyerInvoiceNumber>8306</BuyerInvoiceNumber>

Numer linii
Numer referencyjny faktury
nadany przez wystawiającego
Numer faktury nadany przez
odbiorcę faktury

</Document-RemittanceAdvice>

1)

Segment jest wymagany, gdy wystąpią segmenty <GrossAmount> oraz <AgreedCharge> o kwotach róŜnych od 0

Typ:
M - Mandatory – pole obowiązkowe
O - Optional – pole opcjonalne
C - Conditional – pole warunkowe
[n] – maksymalna ilość wystąpień
W przypadku, kiedy ilość wystąpień jest róŜna od 0 lub 1, maksymalną ilość oznacza się ilość nawiasach kwadratowych.
Minimalną ilość wystąpień oznacza wymagalność pola.
Format pól:
Precyzuje zakres przyjmowanych wartości (dopuszczalny zakres znaków), dokładność wartości liczbowych rzeczywistych:
[A-Z](3) zakres znaków, litery duŜe od "A" do "Z" maksymalna ilość znaków 3
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X(n) zakres znaków, dowolne znaki o kodach szesnastkowo z przedziału "0x20" do "0xFF" z wyjątkiem ‘<’, ‘>’ i ‘&’,
maksymalna ilość znaków n
[0-9](13) zakres znaków, cyfry od "0" do "9", maks. ilość znaków 13
[-0-9](20) zakres znaków, cyfry od "0" do "9" i znak minus "-", maks. ilość znaków 20
N0 liczba całkowita
R2 liczba rzeczywista z ustaloną precyzją, dokładność do dwóch pozycji dziesiętnych (np.23.45) część dziesiętna oddzielona
kropką
CCYY-MM-DD formatowanie pola daty ("CCYY" – 4 cyfrowy rok, "MM" – 2 cyfry miesiąca, "DD" – 2 cyfry dnia)
hh:mm formatowanie pola czasu ("hh" – 2 cyfrowa część oznacza godziny w systemie 24 godz.: 00 – 23, "mm" – 2 cyfrowa
część minutowa: 00 – 59)
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