Hromadný výpis z účtu do súboru
Popis štruktúry „XML formát“.

1. Všeobecný popis štruktúry
Štruktúra súboru hromadných výpisov vo formáte XML je zložená z troch typov uzlov viet
pre každý uzol účtu, v ktorých sú položky transakcií uvedené ako elementy. V poradí prvým
uzlom viet je uzol úvodnej vety, ktorý obsahuje informácie o zostatku na účte v zadaný
dátum „Obdobie od“. Za uzlom úvodnej vety nasledujú uzly transakčných viet, ktoré
obsahujú informácie o zaúčtovaných transakciach na účte od dátumu „Obdobie od“.
Posledným uzlom je uzol ukončovacej vety, ktorý obsahuje informáciu o zostatku na účte
v zadaný dátum „Obdobie do“.

2. Štruktúra súboru

Zoznam uzlov a poduzlov výpisu pre účet:
HROMADNY_VYPIS

obsahuje atribúty
„TYP“ - s hodnotami "detail" pre detailný výpis
s čiastočnými položkami, "detail_u" pre detailný výpis
s úplnými položkami, "kumul" pre výpis
s kumulovanými poplatkami a s čiastočnými položkami,
"kumul_u" pre výpis s kumulovanými poplatkami a
s úplnými položkami, "zostatok" pre výpis zostatkov
k ultimu dňa
„OBDOBIE_OD“ - dd.mm.rrrr
„OBDOBIE_DO“ - dd.mm.rrrr

HROMADNY_VYPIS/ VYPIS_ZA_UCET

obsahuje atribúty
„PREDCISLO“ - char(6) len číslice, zarovnanie
zľava znakmi 0
„CISLO_UCTU“ - char(10) len číslice,
zarovnanie zľava znakmi 0

HROMADNY_VYPIS/ VYPIS_ZA_UCET

obsahuje atribút
„TYP_VETY“ - s hodnotami „uvodna“ pre
úvodnú vetu s počiatočným zostatkom za
obdobie, „transakcia“ pre transakčnú vetu,
„ukoncovacia“ pre ukončovaciu vetu
s konečným zostatkom za obdobie

/VETA_VYPISU

obsahuje elementy
„DATUM_TRANSAKCIE“ - dd.mm.rrrr
„DATUM_VALUTACIE“ - dd.mm.rrrr
„OPERACIA-POZNAMKA“ - char(40) -

maximálne 40 znakov
„SUMA“ - bez oddeľovača tisíciek, desatinný

oddeľovač je bodka
„PREDCISLO_PROTIUCTU“ - char(6)
„CISLO_PROTIUCTU“ - char(10)
„BANKA_PROTIUCTU“ - char(4) len číslice,

zarovnanie zľava znakmi 0
„KONSTANTNY_SYMBOL“ - char(10) len číslice,
zarovnanie zľava znakmi 0
„VARIABILNY_SYMBOL“ - char(10) len číslice,
zarovnanie zľava znakmi 0
„SPECIFICKY_SYMBOL“ - char(10) len číslice,
zarovnanie zľava znakmi 0

3. Príklad súboru hromadných výpisov pre jeden účet vo formáte XML
<?xml version="1.0" ?>
<HROMADNY_VYPIS TYP="detail" OBDOBIE_OD="01.09.2001" OBDOBIE_DO="07.09.2001">
<VYPIS_ZA_UCET PREDCISLO="000000" CISLO_UCTU="0000000123">
<VETA_VYPISU TYP_VETY="uvodna">
<DATUM_TRANSAKCIE>01.09.2001</DATUM_TRANSAKCIE>
<DATUM_VALUTACIE>01.09.2001</DATUM_VALUTACIE>
<OPERACIA-POZNAMKA>Pociatocny zostatok na ucte</OPERACIA-POZNAMKA>
<SUMA>15000.20</SUMA>
<PREDCISLO_PROTIUCTU />
<CISLO_PROTIUCTU />
<BANKA_PROTIUCTU />
<KONSTANTNY_SYMBOL />
<VARIABILNY_SYMBOL />
<SPECIFICKY_SYMBOL />
</VETA_VYPISU>
<VETA_VYPISU TYP_VETY="transakcia">
<DATUM_TRANSAKCIE>01.09.2001</DATUM_TRANSAKCIE>
<DATUM_VALUTACIE>01.09.2001</DATUM_VALUTACIE>
<OPERACIA-POZNAMKA>splatky</OPERACIA-POZNAMKA>
<SUMA>-1000.00</SUMA>
<PREDCISLO_PROTIUCTU>000000</PREDCISLO_PROTIUCTU>
<CISLO_PROTIUCTU>0000123123</CISLO_PROTIUCTU>
<BANKA_PROTIUCTU>6500</BANKA_PROTIUCTU>
<KONSTANTNY_SYMBOL>0000000558</KONSTANTNY_SYMBOL>
<VARIABILNY_SYMBOL>0123456789</VARIABILNY_SYMBOL>
<SPECIFICKY_SYMBOL>0000000000</SPECIFICKY_SYMBOL>
</VETA_VYPISU>
<VETA_VYPISU TYP_VETY="ukoncovacia">
<DATUM_TRANSAKCIE>07.09.2001</DATUM_TRANSAKCIE>
<DATUM_VALUTACIE>07.09.2001</DATUM_VALUTACIE>
<OPERACIA-POZNAMKA>Zostatok na ucte</OPERACIA-POZNAMKA>
<SUMA>14000.20</SUMA>
<PREDCISLO_PROTIUCTU />
<CISLO_PROTIUCTU />
<BANKA_PROTIUCTU />
<KONSTANTNY_SYMBOL />
<VARIABILNY_SYMBOL />
<SPECIFICKY_SYMBOL />
</VETA_VYPISU>
</VYPIS_ZA_UCET>
</HROMADNY_VYPIS>
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