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Передмова

Даний документ є докладною iнструкцiєю з використання додаткового модуля Корпоратив-
ний автоклiєнт системи електронного банкiнгу iBank 2 UA.

Роздiл Загальний опис включає в себе iнформацiю про основнi можливостi та призначення

модуля.

У роздiлiВстановлення та налаштування наведений опис процедури встановлення модуля
Корпоративний автоклiєнт.

Роздiл Поточна робота мiстить опис дiй пiд час iмпорту та пiдпису документiв, а також при

експортi виписок по рахунках.

У роздiлi Журнал роботи модуля описанi принципи та налаштування ведення протоколiв

роботи модуля.

У роздiлi Додаток. Призначення файлiв модуля наведена структура каталогiв модуля

Корпоративний автоклiєнт, а також призначення всiх файлiв.
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Роздiл 1

Загальний опис

Модуль Корпоративний автоклiєнт системи iBank 2 UA призначений для обслуговування

великих корпоративних клiєнтiв з дуже великим обсягом документообiгу. Основне призначення

модуля – повнiстю виключити участь клiєнта у процесi пiдпису та вiдправлення документiв у

банк, отримання виписок по рахунках. Модуль дозволяє забезпечити щiльну iнтеграцiю бухгал-

терської програми корпоративного клiєнта з банкiвським сервером iBank 2 UA з урахуванням

всiх iндивiдуальних особливостей роботи клiєнта.

Модуль Корпоративний автоклiєнт являє собою окремий додаток, який клiєнт самостiйно

встановлює та налаштовує. Модуль не мiстить графiчного iнтерфейсу, запускається з командного

рядку та здiйснює взаємодiю з банкiвським сервером системи iBank 2 UA згiдно iндивiдуального

сценарiю, що описаний скриптовою мовою BeanShell. Робота з модулем передбачає два основнi

сценарiї роботи:

1. Iмпорт гривневих платiжних доручень в систему iBank 2 UA та їх пiдпис ключами ЕП клiєн-

та. Модуль працює в єдиному просторi документiв з iншими модулями системи iBank 2 UA.

Це означає, що документи, якi завантаженi та пiдписанi за допомогою модуля Корпора-
тивний автоклiєнт, доступнi для роботи в iнших модулях системи iBank 2 UA (наприклад,

у Web-Банкiнгу).

2. Отримання з банку виписок по рахунках для подальшого їх вивантаження у бухгалтерськi

програми.

У модулi Корпоративний автоклiєнт пiдтримується можливiсть роботи декiлькох корпо-

ративних клiєнтiв за допомогою одного встановленого екземпляру модуля.
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Роздiл 2

Встановлення та налаштування

Увага!
Для роботи з модулем Корпоративний автоклiєнт необхiдна наявнiсть вста-
новленої вiртуальної Java-машини JRE версiї не нижче 1.8.

Встановлення та налаштування модуля здiйснюється шляхом виконання наступних дiй:

Крок 1. Отримання та розпакування дистрибутиву модуля

Для встановлення модуля клiєнту необхiдно отримати дистрибутив модуля, що являє собою

файл auto-client.zip. Отримати дистрибутив можна з web-сайту обслуговуючого банку. За вiдсу-

тностi дистрибутиву модуля необхiдно звернутися у вiддiл технiчної пiдтримки обслуговуючого

банку.

Пiсля отримання дистрибутиву модуля необхiдно створити на жорсткому диску каталог, в

який буде розпаковано модуль, наприклад, autoclient. Використовуючи будь-яку з доступних

програм-архiваторiв, слiд розпакувати файл auto-client.zip до новоствореного каталогу1. У ре-

зультатi буде сформована наступна структура каталогiв:

№ Каталог Вмiст

1 bin Команднi скрипти для запуску модуля або налаштування змiнних

середовища

2 conf Конфiгурацiйнi файли модуля

3 doc Документацiя щодо роботи з модулем

4 lib Файли бiблiотек, якi необхiднi для роботи модуля

5 src Конфiгурацiйнi скрипти, що мiстять опис рiзних режимiв роботи мо-

дуля

Докладний опис файлiв у кожному з каталогiв наведено у роздiлi Додаток. Призначення
файлiв модуля.

Крок 2. Налаштування змiнних середовища

Для роботи модуля пiд ОС Windows необхiдно налаштувати змiнни середовища, вiдредагу-

вавши файл setEnvironment.bat у каталозi %autoclient_home%\bin:

� вказати параметр JAVA як повний шлях до командного файлу встановленої вiртуальної

Java-машини, наприклад:

JAVA=C:\Java\jre8\bin\java.exe

� вказати параметр IBANK_HOME як шлях до каталогу %autoclient_home%, наприклад:

IBANK_HOME=C:\autoclient

1Далi у документi шлях до цього каталогу буде позначатися %autoclient_home%.
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� за необхiдностi у параметрi LOG_CONF можна змiнити файл налаштувань ведення жур-

налiв. За замовчнням вносити змiни не потрiбно.

Для роботи модуля пiд ОС Unix необхiдно налаштувати змiннi середовища, вiдредагувавши

файл setEnvironment.sh у каталозi %autoclient_home%\bin:

� вказати параметр JRE_HOME як шлях до каталогу з встановленою вiртуальною Java-

машини, наприклад:

JRE_HOME=/usr/lib/java/jre

� вказати параметр JAVA як шлях до командного файлу встановленої вiртуальної Java-

машини, наприклад:

JAVA=$JRE_HOME/bin/java

� вказати параметр IBANK_HOME як шлях до каталогу %autoclient_home%, наприклад:

IBANK_HOME=/opt/local/autoclient

� змiна файлу налаштувань ведення журналiв виконується шляхом редагування параметра

LOG_CONF у файлах import.sh (докладнiше див. у пiдроздiлi Iмпорт та пiдпис до-
кументiв) та export.sh (докладнiше див. у пiдроздiлi Експорт виписок по рахунках
клiєнтiв).

Крок 3. Створення каталогiв клiєнтiв

У довiльному каталозi (наприклад, каталог %autoclient_home%) необхiдно створити ката-

лог (наприклад, clients). У новоствореному каталозi для кожного корпоративного клiєнта си-

стеми iBank 2 UA, який буде працювати з поточним екземпляром модуля, створити каталог

{iм’я_клiєнта}. В якостi iменi клiєнта потрiбно вказати його найменування у системi iBank 2 UA.

Кожний каталог клiєнта повинен мiстити наступнi каталоги:

� IN — каталог, призначений для файлiв iмпорту документiв клiєнта;

� OUT — каталог, призначений для вивантаження виписок по рахунках клiєнта;

� KEYS — каталог з особистими налаштуваннями клiєнта. Повинен включати в себе файли

сховища ключiв ЕП клiєнта та конфiгурацiйний файл client.xml.

Увага!
Пiсля розпакування дистрибутиву модуля auto-client.zip, конфiгурацiйний файл

client.xml розташований у каталозi conf модуля. При створеннi каталогiв зареє-

строваних клiєнтiв системи iBank 2 UA необхiдно перемiстити файл client.xml до
каталогу KEYS, пiсля чого внести у нього змiни вiдповiдно даному клiєнту (до-
кладнiше див. у пiдроздiлi Крок 4. Редагування конфiгурацiйного файлу
client.xml). В той же каталог необхiдно скопiювати файли з ключами ЕП клiєн-

тiв. Дана процедура виконується для кожного клiєнта системи iBank 2 UA, який

буде працювати у поточному екземплярi модуля Корпоративний автоклiєнт.
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Крок 4. Редагування конфiгурацiйного файлу client.xml

Для кожного клiєнта системи iBank 2 UA, який буде працювати у модулi, необхiдно налашту-

вати конфiгурацiйний файл client.xml (розташований у каталозi KEYS каталогу клiєнта).

У блоцi keystore налаштування виконується наступним чином:

� вказати параметр file як iм’я файлу сховища ключiв ЕП клiєнта;

� вказати параметр clientKeyAlias як iм’я ключа ЕП клiєнта у файлi сховища ключiв;

� за необхiдностi можна вказати параметр clientKeyPassword як пароль для ключа ЕП

клiєнта. Якщо цього не зробити, то пароль буде потрiбно вводити вручну пiсля запуску

модуля у консолi.

При використаннi декiлькох ключiв ЕП клiєнта, у файлi client.xml потрiбно для кожного з них
додати блок keystore з налаштованими вiдповiдним чином параметрами file, clientKeyAlias та
clientKeyPassword.

Наприклад:

<client>
<keystore

file="director.dat"
clientKeyAlias="Директор"
clientKeyPassword=

/>
<keystore

file="buhgalter.dat"
clientKeyAlias="Бухгалтер"
clientKeyPassword=

/>
</client>

У блоках ua_payment_import, currency_payment_import, intrabank_currency_payment_import,
pay_sheet_import виконується налаштування iмпорту вiдповiдно документiв типу «Платiжне до-
ручення», «Платiжне доручення в iноземнiй валютi» «Внутрiшньбанкiвське платiжне доручення

в iноземнiй валютi» та «Зарплатна вiдомiсть»:

� вказати параметр pathImportDirectory як шлях до каталогу iмпорту з документами вiд-

повiдного типу. Каталог може бути розташованим як на локальному диску, так i в локальнiй

мережi.

Вказати можна бiльше одного каталогу. У такому випадку перед назвою параметра потрiбно

вказати порядковий номер.

� у параметрi signImportDocument вказати необхiднiсть пiдпису документiв вiдповiдного

типу пiсля iмморту: true - виконується пiдпис документiв, false - пiдпис документiв не вико-
нується.

� у параметрi archiveImportedDocument вказати необхiднiсть перенесення до архiву успi-

шно iмпортованих документiв вiдповiдного типу: true - виконується перенесення до архiву,

false - перенесення до архiву не виконується.

� вказати параметр archivePath як шлях до каталогу архiву документiв вiдповiдного типу.

Каталог може бути розташованим як на локальному диску, так i в локальнiй мережi.
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Наприклад:

<client>
<ua_payment_import

pathImportDirectory="C:\import\ua_payment"
signImportDocument="false"
archiveImportedDocument="false"
archivePath="C:\import\ua_payment\arch"

/>
<pay_sheet_import

1.pathImportDirectory="C:\import\pay_sheet"
2.pathImportDirectory="\\192.168.10.10\share\import\pay_sheet"
signImportDocument="false"
archiveImportedDocument="false"
archivePath="\\192.168.10.10\share\import\pay_sheet\arch"

/>
</client>

Крок 5. Редагування конфiгурацiйного файлу emulator.xml

У конфiгурацiйному файлi emulator.xml з каталогу %autoclient_home%\conf, необхiдно внести
наступнi змiни:

� за необхiдностi можна вказати параметр system як версiю використовуваної системи iBank 2 UA.

За замовчанням змiни вносити не треба;

� вказати параметр host як IP-адресу або доменне iм’я банкiвського сервера системи iBank 2 UA
(за цiєю iнформацiєю слiд звернутися у вiддiл технiчної пiдтримки обслуговуючого банку);

� вказати параметр port як номер порту, по якому вiдбувається взаємодiя клiєнта з банкiв-

ським сервером системи iBank 2 UA (за цiєю iнформацiєю слiд звернутися у вiддiл технiчної

пiдтримки обслуговуючого банку);

� за необхiдностi можна вказати параметр root як вiдносний шлях до модуля. За замовчанням
змiни вносити не треба;

� за необхiдностi можна вказати параметр key як iм’я файлу з вiдкритим ключем банкiвсько-

го сервера системи iBank 2 UA. За замовчанням даний файл знаходиться у дистрибутивi

модуля. При його змiнi, файл надається клiєнту банком та повинен бути розмiщений у

каталозi %autoclient_home%\conf. За замовчанням змiни вносити не треба;

� вказати параметр path як шлях до каталогу, в якому мiстяться всi каталоги клiєнтiв (до-

кладнiше див. у пiдроздiлi Крок 3. Створення каталогiв клiєнтiв).

Якщо клiєнт використовує проксi-сервер для пiдключення до Iнтернету, то у блоцi transport
необхiдно додати наступнi параметри:

� proxyHost – адрес проксi-сервера;

� proxyPort – номер порту проксi-сервера;

� proxyUser – iм’я користувача, якщо проксi-сервер вимагає аутентифiкацiю;

� proxyPassword – пароль користувача, якщо проксi-сервер вимагає аутентифiкацiю.
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Роздiл 3

Поточна робота

Для роботи у модулi Корпоративний автоклiєнт всi клiєнти повиннi пройти реєстрацiю у

системi iBank 2 UA. Процес реєстрацiї докладно описаний у документацiї Система iBank 2 UA.
Web-Банкiнг для корпоративних клiєнтiв. Iнструкцiя користувача.

Модуль Корпоративний автоклiєнт реалiзований у виглядi двох компонент: компонента

iмпорту та пiдпису документiв, а також компонента вивантаження виписок по рахунках клiєнтiв.

Увага!
Для коректної роботи модуля пiд ОС Unix необхiдно виконати наступнi дiї:

1. Зберегти у кодуваннi Windows-1251 всi файли у каталогах %autocli-
ent_home%\conf, %autoclient_home%\src, а також у каталозi, що мiстить

всi каталоги клiєнтiв (докладнiше див у пiдроздiлi Крок 3. Створення
каталогiв клiєнтiв).

2. В налаштуваннях термiналу змiнити локаль на Windows-1251 (Вибрати

пункт головного меню Меню → Термiнал → Встановити кодування
символiв → Кирилиця (WINDOWS-1251)).

Iмпорт та пiдпис документiв

МодульКорпоративний автоклiєнт дозволяє проводити iмпорт документiв одного або всiх
клiєнтiв, каталоги яких були створенi (докладнiше див. у пiдроздiлi Крок 3. Створення ка-
талогiв клiєнтiв). Перед запуском процедури iмпорту необхiдно пiдготувати документи, якi

будуть iмпортуватися у систему iBank 2 UA та помiстити їх до каталогiв, що були вказанi у фай-

лi client.xml (докладнiше див. у пiдроздiлi Крок 4. Редагування конфiгурацiйного файлу
client.xml). Для документiв типу «Зарплатна вiдомiсть», «Платiжне доручення в iноземнiй ва-

лютi» та «Внутрiшньобанкiвське платiжне доручення в iноземнiй валютi» пiдтримується iмпорт

у форматi iBank 2, а для документiв типу «Платiжне доручення» – у форматах iBank 2 та BM

RS. Докладний опис файлiв iмпорту документiв наведено у документацiї Формати iмпорту та
експорту даних в системi iBank 2 UA. Технiчний опис).

Запуск компоненти, що виконує iмпорт та пiдпис документiв, виконує командний файл import.bat
(ОСWindows) або import.sh (ОС Unix). Данi файли розташованi у каталозi%autoclient_home%\bin.

Перед запуском командного файлу в ньому можна вказати клiєнта, з каталогу якого буде

виконуватися iмпорт. Для цього у файлi import.bat(sh) необхiдно вказати значення параметра

NAME.

Увага!
При роботi з модулем пiд ОС Windows для коректного введення alias або найме-

нування клiєнта, що мiстить пробiли, значення потрiбно вказувати у подвiйних

лапках. Для наведеного ранiше прикладу, пiд час iмпорту документiв клiєнта

«ФОП Iгнашевич», у файлi import.bat потрiбно вказати:
set NAME="ФОП Iгнашевич"
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Увага!
Якщо при роботi з модулем пiд ОС Windows не виконується iмпорт документiв

при вказаному у файлi import.bat alias або найменуваннi клiєнтiв, що мiстять

символи кирилицi, то необхiдно вiдредагувати файл import.bat наступним чином:

� Перед рядком set NAME додати рядок chcp 1251.

� Пiсля рядку set NAME додати рядок chcp 866.

Для наведеного ранiше прикладу, для iмпорту документiв клiєнта «ФОП Iгна-

шевич», у файлi import.bat потрiбно вказати:
chcp 1251
set NAME="ФОП Iгнашевич"
chcp 866

При роботi модуля за необхiдностi можна змiнити файл налаштувань ведення журналiв, змi-

нивши параметр LOG_CONF у командному файлi import.bat(sh). За замовчання змiни вносити
не потрiбно.

Взаємодiя з користувачем виконується у командному рядку в текстовому режимi. Обробка

документiв виконується послiдовно для кожного клiєнта. Порядок обробки документiв кожного

клiєнта наступний:

1. Якщо у файлi client.xml не вказано значення параметра clientKeyPassword (докладнiше див.

у пiдроздiлi Крок 4. Редагування конфiгурацiйного файлу client.xml), то необхiдно
вказати пароль для доступу до сховища ключiв ЕП клiєнта.

2. Виконується iмпорт документiв до системи iBank 2 UA. Для кожного документа вiдобра-

жається наступна iнформацiя:

� Якщо документ успiшно iмпортовано, то:

Сохранен документ ДД.ММ.ГГГГ №{номер_документа}, {сумма}, {получатель}

В результатi успiшно iмпортованi документи зберiгаються у системi iBank 2 UA у ста-

тусi Новий.

� Якщо пiд час iмпорту виникли помилки, то:

Ошибка загрузки документа №{номер_документа}

Причину помилки можна переглянути в журналi роботи модуля (докладнiше див. у

роздiлi Журнал роботи модуля)

3. Якщо у файлi client.xml для даного типу документа вказано значення параметра signI-
mportDocument = «false» (докладнiше див. у пiдроздiлi Крок 4. Редагування конфiгу-
рацiйного файлу client.xml), то пiдпис iмпортованих документiв не виконується. Якщо

значення параметра «true», то пiсля пiдпису всiх документiв вiдображається наступна iн-

формацiя:

Документы подписаны

У результатi iмпортованi документи переходять у статус Пiдписаний (якщо документи

пiдписанi не всiма необхiдними пiдписами) або Вiдправлений (якщо документи пiдписанi

всiма необхiдними групами пiдписiв). Якщо пiдпис iмпортованих документiв не виконується

або вiдповiдь на запит буде негативна (натиснута клавiша N), то iмпортованi документи

залишаються у статусi Новий.
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4. Якщо у файлi client.xml для даного типу документа вказано значення параметра archiveI-
mportedDocument = «false» (докладнiше див. у пiдроздiлi Крок 4. Редагування конфi-
гурацiйного файлу client.xml), то перемiщення файлу iмпорту з успiшно iмпортованим

документом до архiву не виконується. Якщо значення параметра «true», то пiсля iмпорту

документа файл iмпорту буде перенесено в архiв, що вказан у файлi client.xml в параметрi

archivePath. При цьому до назви файла iмпорту буде доданi дата та час iмпорту.

Експорт виписок по рахунках клiєнтiв

Модуль Корпоративний автоклiєнт дозволяє проводити експорт виписок одного або всiх

клiєнтiв, каталоги яких були створенi (докладнiше див. у пiдроздiлi Крок 3. Створення ката-
логiв клiєнтiв).

Експорт виписок пiдтримується у двох форматах:

� Банк-Клiєнт — виконується командним файлом export.bat (ОС Windows) або export.sh (ОС
Unix).

� Файл з роздiльниками (.csv) — виконується командним файлом export_csv.bat (ОС Wi-

ndows) або export_csv.sh (ОС Unix).

Данi файли розташованi у каталозi %autoclient_home%\bin.
Перед запуском командного файлу export.bat(sh) або export_csv.bat(sh) в ньому необхiдно вка-

зати клiєнта, для якого буде виконуватися експорт виписок. Для цього у командному файлi

потрiбно вказати значення параметра NAME.

Увага!
При роботi з модулем пiд ОС Windows для коректного введення alias або найме-

нування клiєнта, що мiстить пробiли, значення потрiбно вказувати у подвiйних

лапках. Для наведеного ранiше прикладу, при експортi виписок по рахунках

клiєнта «ФОП Iгнашевич», у файлi export.bat або export_csv.bat потрiбно вказа-
ти:

set NAME="ФОП Iгнашевич"

Увага!
Якщо при роботi з модулем пiд ОС Windows не виконується експорт виписок

по рахунках при вказаному у файлi export.bat alias або найменуваннi клiєнтiв,

що мiстять символи кирилицi, то необхiдно вiдредагувати файл export.bat або
export_csv.bat наступним чином:

� Перед рядком set NAME додати рядок chcp 1251.

� Пiсля рядка set NAME додати рядок chcp 866.

Для наведеного ранiше приклада, при експортi виписок по рахунках клiєнта

«ФОП Iгнашевич», у файлi export.bat або export_csv.bat слiд вказати:

chcp 1251
set NAME="ФОП Iгнашевич"
chcp 866

При роботi модуля за необхiдностi можна змiнити файл налаштувань ведення журналiв, змi-

нивши параметр LOG_CONF у командному файлi export.bat(sh) або export_csv.bat(sh). За за-

мовчання змiни вносити не потрiбно.
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Модуль виконує вивантаження виписок по рахунках клiєнтiв за вказаний промiжок часу, який

може бути вказаний явно (вказується конкретна дата початку та закiнчення перiоду вивантаже-

ння) або неявно (вказується змiщення в днях вiд поточної дати). При явному введеннi перiоду,

дата початку є обов’язковим аргументом. Дата закiнчення вивантаження може бути не вказана.

В такому випадку датою закiнчення приймається поточна дата. Перiод отримання виписок по

рахунках вказується в якостi вхiдних аргументiв при запуску командного файлу export.bat(sh)або
export_csv.bat(sh) та має наступний формат:

export.bat(sh) [begin_date | disp_from_now [end_date | disp_from_now]]

export_csv.bat(sh) [begin_date | disp_from_now [end_date | disp_from_now]]

де:

� begin_date — початкова дата експорту виписок з системи iBank 2 UA (включно) у форматi

«дд.мм.рррр»;

� disp_from_now — змiщення у днях вiд поточної дати;

� end_date — кiнцева дата експорту виписок з системи iBank 2 UA (включно) у форматi

«дд.мм.рррр».

Приклади використання вхiдних аргументiв командного файлу export.bat(sh):

� export.bat 0 — експорт виписок по рахунках за поточний день;

� export.bat 04.03.2021 — експорт виписок по рахунках з 04.03.2021 по поточний день включно;

� export_csv.bat 04.03.2021 06.03.2021 — експорт виписок по рахунках з 04.03.2021

по 06.03.2021 включно;

� export_csv.bat -7 -1 — експорт виписок по рахунках з поточного дня мiнус сiм днiв по дату

поточного дня мiнус один день.

Наприклад, якщо сьогоднi 19.03.2021, то даний запис буде еквiвалентний запису export.bat
12.03.2021 18.03.2021;

� export_csv.bat 12.03.2021 -4 — експорт виписок по рахунках з 12.03.2021 по дату поточного

дня мiнус чотири дня.

Взаємодiя з користувачем виконується у командному рядку у текстовому режимi. Експорт ви-

писок виконується послiдовно для кожного клiєнта. Якщо у файлi client.xml не вказано значення
параметра clientKeyPassword (докладнiше див. у пiдроздiлi Крок 4. Редагування конфiгура-
цiйного файлу client.xml), то необхiдно ввести пароль для доступу до сховища ключiв ЕП

клiєнта.

В залежностi вiд виконаного командного файлу, у результатi в каталогOUT каталогу клiєнта

будуть збереженi виписки у форматi «Банк-Клiєнт» (команднi файли export.bat(sh)) або «Файл

з роздiльниками (.csv)» (команднi файли export_csv.bat(sh)). Докладний описа файлiв експорту

наведено у документацiїФормати iмпорту та експорту даних в системi iBank 2 UA. Технiчний
опис).
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Роздiл 4

Журнал роботи модуля

Пiд час роботи клiєнтiв в модулi автоматично записуються протоколи роботи (журнали).

Налаштування ведення журналiв виконується у файлi logback.xml, який знаходиться у каталозi

%autoclient_home%\conf. Клiєнт може налаштувати рiвень логування, тобто наскiльки докла-

дна iнформацiя буде фiксуватися у протоколах роботи модуля. Для цього необхiдно у блоцi root
визначити параметр level одним з наступних значень:

off — ведення журналiв вимкнено;

error — в журналах фiксуються тiльки помилки;

warn — в журналах фiксуються помилки та попередження;

info — в журналах фiксуються помилки, попередження та iнформацiйнi повiдомлення;

debug — в журналах фiксуються помилки, попередження, iнформацiйнi повiдомлення та нала-

годжувальна iнформацiя;

trace — в журналах фiксується вся можлива iнформацiя.

Протоколи роботи модуля розташованi у каталозi %autoclient_home%\logs (каталог автомати-
чно створюється при створеннi журналiв). Протокол виконання iмпорту та пiдпису документiв

знаходиться у файлi import.log, протокол виконання експорту виписок по рахунках клiєнтiв – у

файлi export.log.
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Роздiл 5

Додаток. Призначення файлiв модуля

Каталог %autoclient_home%\bin:

№ Файл Опис

1 import.bat Командний файл для iмпорту та пiдпису документiв пiд ОС

Windows

2 import.sh Командний файл для iмпорту та пiдпису документiв пiд ОС

Unix

3 export.bat Командний файл для вивантаження виписок у форматi

«Банк-Клiєнт» по рахунках клiєнтiв з бази iBank 2 UA пiд

ОС Windows

4 export.sh Командний файл для вивантаження виписок у форматi

«Банк-Клiєнт» по рахунках клiєнтiв з бази iBank 2 UA пiд

ОС Unix

5 export_csv.bat Командний файл для вивантаження виписок у форматi

«Файл з роздiльниками (.csv)» по рахунках клiєнтiв з ба-

зи iBank 2 UA пiд ОС Windows

6 export_csv.sh Командний файл для вивантаження виписок у форматi

«Файл з роздiльниками (.csv)» по рахунках клiєнтiв з ба-

зи iBank 2 UA пiд ОС Unix

7 setEnvironment.bat Налаштування змiнних середовища пiд ОС Windows

8 setEnvironment.sh Налаштування змiнних середовища пiд ОС Unix

Каталог %autoclient_home%\conf:

№ Файл Опис

1 client.xml Конфiгурацiя ключiв ЕП клiєнта

2 emulator.xml Конфiгурацiя модуля Корпоративний автоклiєнт
3 logback.xml Конфiгурацiя ведення протоколiв роботи модуля

4 public_gsl Вiдкритий ключ шифрування Сервера Застосункiв

Каталог %autoclient_home%\doc:

№ Файл Опис

1 autoclient.pdf Iнструкцiя роботи з модулем

Каталог %autoclient_home%\lib мiстить файли бiблiотек:

№ Файл Опис

1 asn1-1.9.3.jar Допомiжний пакет для роботи зi сховищами ключiв ЕП

2 bsh-1.3.0.jar Запуск скриптiв

3 cln_emulator.jar Ядро модуля

4 gepard-2.9.0.jar Криптографiчна бiблiотека

5 ibank_core.jar Ядро iBank 2 UA

6 logback-classic-

1.0.11.jar

Допомiжний пакет логування

7 logback-core-1.0.11.jar Ядро логування
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8 packages20.jar Допомiжнi пакети

9 pkix-1.35.0.jar Допомiжний пакет для роботи зi сховищами ключiв ЕП

10 slf4j-api-1.7.5.jar Фасад, що реалiзує логування модуля

Каталог %autoclient_home%\logs мiстить log-файли, в якi записуються протоколи роботи

модуля.

Каталог %autoclient_home%\src мiстить конфiгурацiйнi скрипти на мовi BeanShell, що опи-

сують рiзнi режими роботи модуля:

№ Файл Опис

1 export.bsh Скрипт, що вiдповiдає за експорт виписок у форматi «Банк-

Клiєнт»

2 export_csv.bsh Скрипт, що вiдповiдає за експорт виписок у форматi «Файл

з роздiльниками (.csv)»

3 include.bsh Скрипт бiблiотек

4 saveExtracts.bsh Скрипт, який мiстить метод збереження виписки у форматi

«Банк-Клiєнт» по одному рахунку

5 saveExtracts_csv.bsh Скрипт, який мiстить метод збереження виписки у форматi

«Файл з роздiльниками (.csv)» по одному рахунку

6 saveOverturn.bsh Скрипт, який мiстить метод збереження оборотiв у форматi

«Банк-Клiєнт» по одному рахунку

7 saveOverturn_csv.bsh Скрипт, який мiстить метод збереження оборотiв у форматi

«Файл з роздiльниками (.csv)» по одному рахунку
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Роздiл 6

Джерела додаткової iнформацiї

З додатковою iнформацiєю з даної тематики можна ознайомитися у документах:

� Система iBank 2 UA. Web-Банкiнг для корпоративних клiєнтiв. Iнструкцiя користувача

� Формати iмпорту та експорту даних в системi iBank 2 UA. Технiчний опис

Примiтка:
З усiма пропозицiями та побажаннями по документацiї звертайтесь за електронною

адресою support@dbosoft.com.ua
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