
 

ІНСТРУКЦІЯ  

з експлуатації системи «Інтернет-Клієнт-Банк» 

 

Ця Інструкція з експлуатації системи «Інтернет-Клієнт-Банк», далі – Інструкція, містить 

інформацію, необхідну для безпечної і ефективної роботи з системою «Інтернет-Клієнт-Банк» (далі – 

система). Інструкція може змінюватися при модифікації функціональності системи. 
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1. Регламент роботи 

1.1. Примання платіжних доручень 

Приймання платіжних доручень по системі «Інтернет-Клієнт-Банк» для відправлення в інші 

банки здійснюється в банківські дні до 17:10. Платіжні доручення, відправлені Клієнтом після 17:10, 
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будуть виконані наступним банківським днем. Примання внутрішніх платежів здійснюється в 

банківські дні до 18:50. Платежі, отримані Банком пізніше 18:50, а також у святкові, вихідні та інші 

неробочі дні проводяться наступними банківськими днем. 

1.2. Формування виписок 

Результуючу виписку за попередній банківський день можна отримати з 09:00 поточного 

банківського дня. Поточна виписка формується в банківські дні з 09:00 до 19:15, з інтервалом 1 раз в 

15 хвилин. З 13:00 до 14:00 виписки не формуються. 

2. Умови збереження секретних ключів 

З метою виключення несанкціонованого копіювання секретних ключів користувач повинен 

забезпечити безпечне зберігання носіїв з секретними ключами в місці, недоступному для сторонніх 

осіб. 

Категорично забороняється залишати носії ЕЦП без нагляду, а також передавати будь-кому 

навіть тимчасово. 

3. Вимоги до комп'ютера і операційної системи 

Необхідною умовою працездатності системи на стороні клієнта є використання: 

 підключеного до мережі Інтернет комп’ютера Клієнта (якщо комп’ютер Клієнта 

підключено до мережі Інтернет через локальну мережу, то Клієнт повинен виконати необхідні 

настройки свого proxy-сервера згідно з Інструкцією (п. 5.8.1.6. Налаштування з’єднання);  

 програми «Internet Explorer» актуальної версії з сайту розробника; 

 актуальної версії віртуальної машини Java з сайту розробника. 

Жодні додаткові програмні засоби або системи, крім вищевказаних, на клієнтському 

комп’ютері встановлювати не потрібно. 

До першого входу в систему необхідно провести установку відкритого ключа подвійним 

клацанням на файлі «PravexRoot.cer» (файл знаходиться на носії особистого ключа). 

4. Робота в системі 

4.1. Доступ до сервісу 

Для початку роботи необхідно зайти на сайт https://www.pravexonline.com/ru/ikb.html. 

Кликнувши на посилання Розпочати роботу с Інтернет-Клієнт-Банк, буде завантажена клієнтська 

частина системи «Інтернет-Клієнт-Банк». 

На робочому столі або за допомогою можливостей браузера в меню «Favorites – (Вибране)» 

на комп'ютері клієнта можна створити закладку (посилання) на www-ресурс Банку. Це прискорить 

початок роботи.  

4.2. Початок сеансу 

При старті роботи системи автоматично відкривається вікно «Реєстрація». 

Для реєстрації потрібно вибрати носій секретного ключа, файл секретного ключа, ввести 

пароль до вибраного ключу і натиснути кнопку «ОК». У заголовку форми буде відображено назву 

обраного користувача. 

Клієнт отримує доступ до системи, тільки якщо успішно виконані наступні дії:  

 встановлено носій секретного ключа; 

 правильно введений пароль; 

 пароль відповідає обраному ключу; 

       взаємна автентифікація Клієнта і Банку пройшла успішно. 

Процедура отримання доступу до системи завершується передачею на комп’ютер Клієнта і 

відображення на екрані: 

 інформації по завантаженому ключі (відомостей про Клієнта, користувача, термін дії 

ключа, дати і часу попереднього підключення до Банку); 

 інформації по рахунках; 

 прав за рахунком; 

https://www.pravexonline.com/ikbsun/client_r.html
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 а також активацією кнопок, які використовуються Клієнтом в сеансі зв'язку з Банком, на 

панелі інструментів.  

5. Структура клієнтського місця системи  

«Інтернет-Клієнт-Банк» 

5.1. Розділ «Реєстрація» 

При старті програми автоматично відкривається вікно реєстрації (Рис.1). Також його можна 

викликати натиснувши кнопку «Реєстрація» у головному меню системи (Рис. 2). Вікно реєстрації 

складається з 3-х полів: «Носій СК», «Файли СК», «Пароль к файлу СК». «Носій СК» – Перелік, що 

випадає, вибору носія особистого ключа. У цей перелік автоматично заносяться: 

- «Диск а:\ »; 

- «Диск користувача» – шлях до будь-якого каталогу, доступному через файлову систему 

комп'ютера; 

«Файли СК» – Перелік, що випадає, в який вносяться імена всіх файлів секретних ключів, що 

знаходяться на вибраному «Носії СК» і містять в своєму імені: IP<ідентифікатор 

користувача><номер підпису >.KEY Перелік формується автоматично при кожній зміні в поле «Носії 

СК» або після натискання на переліку «Файли СК» (Рис. 1).  

В полі «Пароль к файлу СК» вводиться пароль до вибраного секретного ключа. Після чого 

натискається кнопка «Ок». При вдалій реєстрації буде активовано основне меню системи, в іншому 

випадку – виведено повідомлення про помилку. 

Увага!!! При введенні пароля враховується регістр! 

 

Кнопка «Оновити» призначена для оновлення списку ключів на вибраному носії інформації. 

При натисканні кнопки «Оновити»' до реєстрації стане доступним пункт меню 

«Настройки»>«Логіка роботи». При виборі цього пункту меню можна зробити настройки роботи 

системи. 

 

Режим off-line – призначений для набору платіжних документів без підключення до сервера 

банку. Для цього в робочому каталозі повинен знаходитися файл clisun.dat, в якому повинні бути 

описані реквізити Клієнта, необхідні для роботи в цьому режимі. 

 

 
Рис. 1. Вікно реєстрації 

 

 
Рис. 2. Кнопка виклику вікна реєстрації 

 

 

5.2. Розділ «Рахунки» 

Розділ рахунку відкривається після натискання на кнопку «Рахунки» або відразу, після 

успішної реєстрації в системі. 
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Головне меню системи (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Розділ «Рахунки» 

Інформація про завантаженому ключі. Виділена частина панелі «Рахунки». У цій частині є 

чотири поля, які містять інформацію про завантаженому ключі: 

Клієнт – найменування Клієнта; 

Користувач – посада, ПІБ користувача; 

Ключ діє – терміни дії секретного ключа. Натиснувши на цьому полі правою клавішею миші, 

з’явиться контекстне меню з пунктами, що дозволяє змінити пароль, помістити дані відкритого 

ключа в файл або створити запит на зміну секретного ключа; 

Попереднє підключення – дата і час попереднього входу цього користувача. 

Інформація по рахунках.  Виділена частина панелі «Рахунки». Містить інформацію про всі 

рахунки користувача, з якими йому дозволено працювати. Ці рахунки містяться в переліку, що 

випадає (Рис. 3) з можливістю вибирати рахунок. Всі інші операції в системі будуть виконуватися 

відповідно до обраного рахунком. 

Обраний рахунок відображається обраний рахунок 

Валюта відображається тризначний код валюти обраного рахунку 

Кількість підписів по рахунку відображається кількість підписів за обраним рахунком 
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Кнопка «Рахунок за 

замовчуванням» 

встановити вибраний рахунок активним за замовчуванням при 

старті роботи системи 

Кнопка «Поновити» оновлення інформації по активному на даний момент рахунку 

Кнопки швидкого доступу (Рис. 3) Призначені для швидкого доступу до функцій експорту 

документів за всіма рахунками, зміни рахунку та відображення інформації по всім доступним 

користувачеві рахунках. При зміні рахунку в випадаючому меню «Перелік підприємств», буде 

вироблено автоматичне оновлення переліку виписок і документів для обраного рахунку. 

Таблиця рахунків. При активації даного перемикача, на місці логотипу банку буде 

відображена таблиця з інформацією по всіх рахунках. При виборі будь-якого рахунку в таблиці, він 

ставати активним.  

5.3. Розділ «Виписки» 

Для перегляду виписок, збереження їх в файл або роздруківки необхідно перейти в розділ 

«Виписки» (Рис. 4), натиснувши в головному меню системи кнопку «Виписки». 

 

 
Рис. 4. Розділ «Виписки» 

  

Перелік виписок. Перелік виписок представлений у вигляді таблиці (Рис. 4), що включає в 

себе: 

 Дату, за яку формується виписка; 

 Дата, коли виписка була сформована в банку; 

 Чи є зміни в виписці. Під змінами мається на увазі наявність у виписці «рухів за 

рахунком». 

  

Щоб оновити перелік виписок після зміни періоду, необхідно натиснути на кнопку 

«Оновити перелік». 
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Перелік можна сформувати в поточному періоді (період з першого числа минулого місяця 

до поточного дня включно) за 2 останніх місяці, або за вибраний місяць в архівному періоді. 

Виставляти період необхідно в поле «Період» (Рис. 4). 

Щоб вибрати (зробити активною в цьому розділі виписку) необхідно натиснути на ній в 

Переліку виписок лівою клавішею миші. 

Якщо раніше обрана виписка не було завантажено, необхідно двічі кликнути на неї лівою 

клавішею миші в переліку виписок або натиснути на кнопку «Отримати виписку». 

Текст виписки відображається в полі «Тексту обраної виписки». Текст обраної виписки 

можливо зберегти файл або роздрукувати. Форма виписки формується в Банку і в кожному банку, як 

правило, вона своя. 

 Пошук. Пошук певного тексту в обраній виписці виконується в полях пошуку (Рис. 4). 

Циклічний пошук – відновлення пошуку з початку виписки після досягнення її кінця. 

Керуючи кнопки 

«Поновить перелік» – отримання списку виписок за вказаний період («Поточні» або 

«Архівні»).  

«Отримати виписку» – отримання обраної зі списку виписки.  

«Друк» – друк виписки з заданим розміром шрифту («Розмір шрифту» + «Друк») 

«Зберегти» збереження виписки в текстовий файл.  

 

5.4. Розділ «Платежі» 

Для набору, редагування, відправки в Банк платіжних документів необхідно перейти в розділ 

«Платежі» (Рис. 5), натиснувши в головному меню системи кнопку «Платежі». 

Всі платежі розділені на закладки по групах (Рис.5): «Непроведені», «Проведені», 

«Віддалені». 

 

Рис. 5. Розділ «Платежі» 
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Перелік документів. Перелік документів представлений у вигляді таблиці (Рис. 5). 

Виконувати дії з документом можна в контекстному меню, що спливає після натискання правої 

клавіші миші на таблиці (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Контекстне меню «Операції над документом» 

1. Колонка «*» – використовується для позначки платежу шляхом установки галочки. 

2. Колонка «Підписи» – використовується для відображення підписів, якими підписано документ. 

3. Колонка «Статус» – використовується для відображення статусу документа.  

Можливі значення – «відкладений», «в проводці», «завантажений ззовні». 

4. Колонка «Номер» – використовується для відображення номера документа. 

5. Колонка «Счет кор.» – використовується для відображення рахунку кореспондента. 

6. Колонка «Отримувач» – використовується для відображення найменування одержувача 

(кореспондента). 

7. Колонка «Сума» – використовується для відображення суми документа. 

8. Колонка «Дата» – використовується для відображення дати створення документа. 

9. Колонка «Д/К» – використовується для відображення типу документа (Дебет / Кредит). 

10. Колонка «Призначення» – використовується для відображення призначення платежу. 

 

При виборі покажчиком «миші» заголовка колонки списку платежів і натисненні лівої 

кнопки «миші» проводиться сортування документів по обраному значенню. (Підписи, статус, номер і 

т.д.) 

При подвійному натисканні «миші» на одному документі зі списку, з'являється модальне 

вікно з детальним відображенням всіх полів обраного документа. 

 

Керуюча панель 

Виділити в групі. Використовується для позначки платежів за обраним критерієм. 

1.  «зняти позначки» – знімаються позначки з усіх позначених документів. 

2.  «всі документи» – встановлюються позначки на всі документи. 

3.  «без 1-й підпису» – встановлюються позначки на всі документи, які не підписані першим 

підписом (тільки для непроведених платежів). 

4.  «без 2-й підпису» – встановлюються позначки на всі документи, які не підписані другим 

підписом (тільки для непроведених платежів). 

5.  «підписані» – встановлюються позначки на всі документи, які підписані всіма підписами (однією 

або двома залежно від кількості використовуваних підписів) (тільки для непроведених платежів). 

6.  «відправлені в проводку» – встановлюються позначки на всі документи, які були відправлені в 

проводку (тільки для непроведених платежів). 

7.  «дебет» – встановлюються позначки на всі дебетові документи (тільки для проведених платежів). 

8. «кредит» – встановлюються позначки на всі кредитові документи (тільки для проведених 

платежів). 

 

Керуючи кнопки 

1.  «Оновити перелік» – використовується для завантаження документів з сервера Банку. 

2. «Новий документ» – використовується для створення нового документа. 

3. «Новий на підставі» – використовується для створення нового документа на підставі обраного. 

4. «Змінити» – використовується для зміни створеного або завантаженого ззовні документа, 

підписаного або збереженого без підпису, але зі статусом «Відкладено». Якщо статус документа 

інший, то при натисканні цієї кнопки нічого не станеться (тільки для непроведених платежів). 
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5. «Підпис № 1» – використовується для підпису зазначених документів (обраного документа) 

першим підписом. Якщо перший підпис не завантажено буде видано діалогове вікно з 

пропозицією завантаження підписи № 1 (тільки для непроведених платежів). 

6. «Підпис № 2» – використовується для підпису зазначених документів (обраного документа) 

другим підписом. Якщо другий підпис не завантажено буде видано діалогове вікно з пропозицією 

завантаження підписи № 2 (тільки для непроведених платежів). 

7. «В проводку» – використовується для відправки в проводку зазначених документів (обраного 

документа), які підписані всіма необхідними підписами (одним або двома) (тільки для 

непроведених платежів). 

8. «Видалити» – використовується для видалення зазначених документів (обраного документа). 

Видалення можливо якщо документ має статус «Відкладений». Якщо статус документа інший, то 

при натисканні цієї кнопки нічого не станеться (тільки для непроведених платежів). 

9. «Імпорт» – використовується для імпорту документів, створених в автоматизованих системах. 

Формат файлу імпорту – DBF, текстовий (forsign.po), В-файл. 

10. «Експорт» – використовується для експорту документів. Формат файлу експорту – DBF або B-

файл. 

11. «Друк / Зберегти» – використовується для збереження або друку помічених документів 

(поточного документа) на встановленому пристрої друку з можливістю попереднього перегляду 

обраного документа і кількості документів. У режимі попереднього перегляду можна вибрати друк 

документів у вигляді реєстру. 

Операції над документами. Слід розрізняти поняття «Вибраний документ» і «Зазначений 

документ (и)» (Рис. 5). Обраним документ вважається в разі, якщо він в списку документів 

«підсвічений» синім кольором. Зазначеними – якщо вони позначені «пташками» зліва (Рис. 5). 

Операції над зазначеними документами викликаються тільки з основного меню операцій (Рис. 5). 

Якщо не буде жодного зазначеного документа, то операція, викликана з основного меню операцій, 

буде виконуватися над обраним документом. 

Обидва меню (контекстне і основне) формуються в залежності від можливості операцій над 

конкретно вибраними документами. Наприклад, проведені документи не можна видалити і т.д. 

Статуси документів. Статуси документів позначені в переліку документів словами (поле 

«Статус»). 

Прапорець «Фільтр» використовується для активації панелі «Фільтр». 

Пошук / Фільтр розташований під переліком платежів. Складається з поля введення і 2 

кнопок «Пошук» і «Очистити». Пошук виконується автоматично по кожному введенню символу в 

полі введення – підсвічує рядок відповідна введеної інформації. При натисканні кнопки «Пошук» 

формується перелік, що складається тільки з документів, відповідних інформації в заповнених для 

пошуку полях. Для обнуління інформації фільтра (і переформування переліку документів) необхідно 

натиснути кнопку «Очистити».  

Інформаційні рядки. Їх два. Внизу під списком документів. Перший відображає залишок по 

рахунку з останньої виписки і прогноз (залишок з останньої виписки за вирахуванням суми набраних 

документів). Другий – кількість зазначених документів і їх загальну суму. 

Список проведених і віддалених платежів можна сформувати в поточному періоді 

(період з першого числа минулого місяця до поточного дня включно) за 2 останніх місяці або за 

вибраний місяць в архівному періоді. Виставляти період необхідно в поле «Період». 

Оновлення переліку документів. При натисканні клавіші «Оновити перелік» проводитися 

оновлення переліку документів. 

Якщо після оновлення переліку деякі платежі були проведені, йде автоматичне 

оновлення переліку проведених документів, а також отримання виписки за поточний день. 
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Створення нового платіжного документа. Для того, щоб набрати новий документ, 

необхідно натиснути кнопку «Новий документ» в основному меню операцій розділу «Платежі» (Рис. 

5). При цьому надається вікно (Рис. 7) для створення документа. Реквізити клієнта заповнюються 

автоматично, дані беруться з активного в даний момент рахунком, встановленому в меню «Рахунки». 

Реквізити кореспондента, номер документа, суму і призначення платежу слід заповнювати 

самостійно. Зробити це можна вручну, або викликати автоматичне заповнення з довідника або 

шаблону. 

 

Рис. 7. Створення нового документу 

Номер документу. Заповнюється автоматично. Номер дорівнює номеру останнього 

записаного в базу документу + 1, якщо номер останнього записаного в базу документу був 

символьний – поле буде порожнім. Можливо редагування номера. Протягом дня, за одним і тим же 

рахунком номер документу повторюватися не може. Якщо використовується режим резервування 

номерів документів для роботи в мережі, то для обнуління лічильника документів і отримання номера 

останнього записаного в базу документа + 1, необхідно натиснути на клавішу, яка знаходиться 

праворуч від поля введення номера документу . Якщо режим резервування номера відключений, то 

клавіша скидання  показуватися не буде. 
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Рис.8. Приклад виклику довідника 

Заповнення полів даними з довідників. При наборі документа є можливість заповнювати з 

довідника реквізити кореспондента повністю, МФО кореспондента окремо і призначення платежу 

окремо. Для цього біля перерахованих полів є кнопка з таким –  зображенням. За її натискання 

відкривається вікно з переліком необхідного довідника (Рис. 8). 

Вміст каталогів, крім довідника МФО, можна доповнювати. Дані в довідниках кореспондентів 

і призначень платежу доповнюються за допомогою натискання кнопки з зображенням – . Крім 

того, змінювати довідники можна в пункті меню «Довідники». 

Шаблони. Автоматично формується перелік, що випадає наявних шаблонів платіжних 

документів (Рис. 7). 

Заповнивши всі реквізити платіжного документа, можна додати новий запис в базу шаблонів 

кнопкою із зображенням . 

База шаблонів може коригуватися в пункті меню «Довідники». 

«Автоматична відправка в проводку при створенні документа» – при установці галочки, 

створений документ при натисканні кнопки «Зберегти» автоматично буде відправлений в проводку в 

тому випадку, якщо завантажено першу підпис і рахунок, за яким створюється \ документ має одну 

підпис. 

           Макроси призначення платежу. Над полем призначення платежу розташовані 2 кнопки 

виклику макросів призначення платежу (Рис. 7) із зображенням:  – При натисканні цієї кнопки, за 

умови заповнення поля суми, буде вирахуваний ПДВ + податок на рекламу відповідно до відсотка, 

встановленому в параметрах набору документів (розділ«Налаштування»). При цьому, до кінця тексту 

«Призначення платежу» буде додано: « у т.ч. ПДВ» + підрахована сума + ПЗР + підрахована сума. 

 –  Виклик форми «Формування бюджетного рядка» (Рис.9). Форма призначена для 

автоматизованого заповнення бюджетного рядка. 

 

Рис. 9. Форма «Формування бюджетного рядка» 
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Створення нового платіжного документа на підставі вже створеного. Для того, щоб набрати 

новий документ на підставі вже наявного в переліку, необхідно вибрати документ і в основному 

меню розділу «Платежі» (Рис. 5) натиснути кнопку «Новий на підставі». 

Після чого дані з обраного документа будуть підставлені в форму набору документа (Рис. 7). 

Подальші операції проводяться аналогічно набору нового документа. 

5.4.1. Підписання платіжних документів 

Для того, щоб підписати документи, необхідно відзначити потрібні для цього документи і в 

основному меню розділу «Платежі» (Рис. 5) натиснути кнопку «Підпис № ...». 

Якщо підпис зареєстрована в системі, документ (и) буде підписаний, інакше з'явиться вікно 

реєстрації (Рис. 1), за допомогою якого необхідно авторизувати підпис. Після авторизації документ 

буде підписаний. 

Відправлення в проводку платіжних документів. Для того, щоб документ (и) відправити в 

проводку, необхідно відзначити документ (и) і в основному меню розділу «Платежі» натиснути 

кнопку «В проводку» (Рис. 5). 

У разі якщо зазначений документ (и) був підписаний усіма необхідними підписами і перебував у 

статусі «Відкладений», він буде відправлений до банку. В іншому випадку виведеться повідомлення 

про помилку. 

 

5.4.2. Експорт/Імпорт платіжних документів 

Передбачено три варіанти для імпорту документів і два для експорту:               

              – В форматі «*.dbf»; 

              – В форматі «B-файлу» (НБУ). 

              – В форматі «Текст» (тільки для імпорту) 

Вибрати необхідний формат можливо в налаштуваннях логіки роботи програми, пункт «Експорт / 

Імпорт платіжних документів». 

Увага!!!  Експортувати документи дозволено тільки проведені.   

Імпорт.  Виконується наступним образом: 

      – Готується файл необхідного формату з документом (ами); 

      – В основному меню розділу «Платежі» (Рис. 5) натискається кнопка «Імпорт»; 

      – У діалозі вибирається підготовлений файл; 

     – Якщо файл підготовлений правильно, документ (и) з'явиться в переліку на закладках 

«Непроведённие» зі статусом «завантажений ззовні». В іншому випадку буде видане повідомлення 

про помилку. Документ з таким статусом не записував в базу документів, він знаходиться тільки у 

вікні системи, для збереження імпортованих документів на сервері банку, необхідно натиснути на 

клавішу «Збереження імпортованих» (Рис. 5); 

      – Після вдалого додавання документа (ів) в базу сервера, він буде в статусі 

«"Відкладений». В іншому випадку буде виведено повідомлення про помилку.  

Експорт.  Виконується наступним образом: 

      – Відзначається необхідний документ (и) для експорту; 
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      – В основному меню розділу «Платежі» (Рис. 5) натискається кнопка «Експорт»; 

     – У діалозі вводиться ім'я файлу, в якому буде збережено документи, і натискається кнопка 

«зберегти». При невдалому збереженні буде виведено повідомлення про помилку. 

Формат «*.bdf». Щоб експортувати / імпортувати документи в такому форматі, необхідно 

помістити файл XPort.ini в робочий каталог. За замовчуванням XPort.ini поставляється з інсталяцією 

програми. При його відсутності необхідно звертатися до працівників банку. 

Формат «В-файл» (НБУ). Не потрібно особливих налаштувань, крім як включити в 

настройках логіки роботи програми «Експорт / Імпорт» – «Формат В-файл (НБУ)». Після цього 

можна робити експорт і імпорт. 

Є можливість експортувати проведені документи по декількох рахунках одночасно. Для це 

необхідно натиснути кнопку на нижній панелі (Рис. 5) з назвою «Експорт за всіма рахунками». 

 

Рис. 10. Експорт документів за декількома рахунками 

У верхній частині вікна є перелік рахунків даного користувача, в нижній інтервал дат для 

вибору документів. Потрібно вибрати необхідні рахунки, встановити дату «з» і «по», і натиснути 

кнопку «Виконати». Після виконання аналізу даних, у вікні вибору шляху збереження необхідно 

вказати ім'я файлу експорту і натиснути «Save». В результаті все проведені документи в обраний 

період та за обраними рахунками будуть збережені в DBF-файл. 

5.4.3. Друк платіжних документів 

Друк документа (ів) виконується трьома способами: безпосередньо (промальовування по 

«полотну» принтера), через Інтернет-браузер або за допомогою програми UtPrn32.exe (входить за 

замовчуванням в інсталяційний пакет клієнтського місця). Спосіб друку необхідно вказати в 

налаштуваннях логіки роботи системи (вкладка «Загальні»). 

Для того, щоб роздрукувати документ (и), необхідно відзначити цей документ (и) і в 

основному меню розділу «Платежі» (Рис. 5) натиснути кнопку «Друк». При цьому, якщо обрано друк 

в графічному форматі, буде надано вікно перегляду підготовлених для друку документів (Рис. 11). У 

ньому можна переглянути підготовлені документи і вказати кількість примірників для друку, а також 

зберегти вибрані документи в текстовий файл. 
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Рис. 11. Вікно перегляду документів перед виведенням на друк / збереженням 

Якщо друк документа буде проводитися в неграфічних форматі, то документ буде виводитися 

на друк засобами браузера. На Рис. 12. показаний вид документу у вікні браузера Internet Explorer 6 

перед відправкою на друк. 

 

Рис. 12. Перегляд документів у вікні Інтернет браузера перед друком 

 

5.5. Розділ «Довідники» 

Для того, щоб перейти в розділ «Довідники», необхідно в головному меню системи натиснути 

кнопку «Довідники» (Рис. 14). Цей розділ організаційно поділений на підрозділи: кореспонденти, 

призначення, шаблони, банки, курси валют. 
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 Рис. 14. Підрозділи розділу «Довідники» 

5.5.1. Довідники «Кореспонденти», «Призначення», «Банки» 

Кореспонденти представлені у вигляді таблиці з полями: Рахунок, Підприємство, ЄДРПОУ, 

МФО (Рис. 15). 

Призначення платежів документів представлені у вигляді таблиці з полем: Призначення 

платежу. 

Банки представлені у вигляді таблиці з полями: МФО, Найменування банку. Довідник 

«Банки» можна тільки переглядати. Зміни робляться в Банку. 

Довідник «Банки» оновлюється адміністраторами системи «Інтернет-Клієнт-Банк» згідно 

оновлень, що надсилається НБУ, і містить інформацію про коди МФО і найменування банків, 

зареєстрованих в Україні. 

Для управління довідниками є функції: видалити, змінити, зберегти для друку, додати, 

зберегти, завантажити з банку, локальний довідник. 

Також розроблений Пошук / Фільтр (Рис. 16) за записами довідників. 

 Рис. 15. Довідник кореспондентів 

Кнопка «Оновити з банку» – використовується для завантаження довідника c сервера Банку (для 

поновлення локального довідника). 
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Кнопка «Зберегти» – використовується для збереження довідника у вигляді текстового файлу. 

Кнопка «Вилучити» – використовується для видалення позначених елементів з локального довідника. 

Кнопка «Додати» – використовується для виклику форми заповнення даних про новий кореспонденті 

/ призначення для подальшого його збереження. 

Кнопка «Змінити» – використовується для виклику форми зміни даних про обраний кореспонденті / 

призначення. 

Фільтр для всіх довідників має однаковий вигляд (Рис. 16) і призначення. В поле вводиться шуканий 

тест, в переліку довідника автоматично підсвічується перший знайдений рядок, відповідно до тексту 

пошуку. При натисканні кнопки із зображенням підсвічується в переліку наступний знайдений 

рядок. При натисканні кнопки «Фільтр» формується перелік рядків з шуканим текстом. При 

натисканні кнопки «Очистити», виводяться всі рядки довідника, рядок пошуку поміщається в перший 

рядок таблиці, а шукана фраза – очищається. 

  

Рис. 16. Пошук / Фільтр для довідників  

5.5.2. Довідник «Курси валют» 

Довідник «Курси валют» оновлюється адміністраторами системи і містить інформацію про 

курси валют НБУ. Курси валют представлені у вигляді таблиці з полями: «Код валюти», «База», 

«Курс валют», «Дата» (Рис. 17). Курси валют можливо тільки переглядати. Зміни робляться в Банку. 

Внизу, під переліком (Рис. 17) розташована панель управління, яка дозволяє: переглядати всі 

курси валют або конкретно обрану валюту, курс (и) валют (и) за певну дату, зберігати курси валют в 

файл, виводити їх на друк. Для перегляду курсу валюти за місяць, необхідно вибрати її в списку, 

вибрати пункт «Курс валюти за місяць» і натиснути на клавішу «Оновити з банку». Для повернення 

до перегляду списку всіх валют, необхідно вибрати пункт «Курс всіх валют». 
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Рис. 17. Курси валют 

Кнопка «Оновити з банку» – використовується для завантаження довідника курсів валют з сервера 

банку. 

Кнопка «Зберегти» – використовується для збереження довідника курсів валют у вигляді текстового 

файлу. 

Кнопка «Триває друк» – використовується для друку довідника курсів валют.  

5.5.3. Шаблони платіжних документів 

Розроблено можливість створювати і використовувати шаблони для набору реквізитів, часто 

використовуваних кореспондентів. Розділ для створення шаблонів (Рис. 18) має перелік шаблонів і 

панель для їх створення і редагування. Використовувати шаблони можна при наборі документів. 
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 Рис. 18. Шаблони 

Кнопка «Вилучити» – використовується для видалення позначених елементів з локального довідника. 

Кнопка «Додати» – використовується для виклику форми заповнення даних про новий шаблоні для 

подальшого його збереження. 

Кнопка «Змінити» – використовується для виклику форми зміни даних про обраний шаблоні. 

Кнопка «Експорт» – використовується для виклику процедури експорту довідника шаблонів в файл 

shablons.exp 

 

5.6. Розділ «Реєстри» 

Для формування реєстрів платіжних документів необхідно перейти в розділ «Реєстри», 

натиснувши в головному меню кнопку «Реєстри» (Рис. 19) 
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Рис. 19. Розділ «Реєстри» 

Види реєстрів. Реалізовано 7 видів реєстрів: «за датою», «по МФО», «за рахунком клієнта 

(коротко)», «за рахунком клієнта (повно)», «за рахунком кореспондента (коротко)», «за рахунком 

кореспондента (повно)» , «широка форма реєстру». 

«Заносити до реєстру». У цьому списку можливо встановити критерії, за якими будуть 

відбиратися документи для приміщення в реєстр: вставлені в Банк, прийняті з Банку, тільки по 

«Клієнт-Банку», все. 

Пошук. Пошук тексту в сформованому реєстрі. 

Також можливо зберегти або роздрукувати сформований текст реєстру. Для виклику 

цих процедур є відповідні функціональні кнопки (Рис. 19). 

5.7. Розділ «Пошта» 

Даний розділ служить для обміну текстовими повідомленнями і прикріпленими файлами: 

• З Банку клієнту – повідомлення, підготовлені адміністратором системи. 

• Від клієнта в Банк – повідомлення адміністратору системи. 

Для того, щоб відправити або прочитати повідомлення, необхідно перейти в розділ «Пошта», 

натиснувши в головному меню кнопку «Пошта». (Рис. 20). Розділ поділений на підрозділи: «З банку 

клієнту», «Від клієнта в банк»  
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Рис. 20. Розділ «Пошта» 

Вхідна клієнту з банку. У цьому підрозділі пошти реалізований перегляд вхідних з банку поштових 

повідомлень. Є можливість переглянути, видалити, роздрукувати поштове повідомлення, а також 

зберегти файли, прикріплені до повідомлення (Рис. 21). 

 

Рис. 21. Розділ «Пошта», підрозділ «З банку клієнту» 

Що виходить від клієнта в банк. У цьому підрозділі пошти реалізовано створення нових 

поштових повідомлень. Для того, щоб створити нове повідомлення, необхідно ввести дані в поля 

«Тема», «Текст Повідомлення», прикріпити, якщо необхідно, файли (Рис. 22) і натиснути кнопку 

«Відправити». При успішному створенні повідомлення поля будуть очищені для створення 

наступного, в іншому випадку – виведено повідомлення про помилку. 
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Рис. 22. Розділ «Пошта», підрозділ «Від клієнта в банк» 

5.8. Налаштування 

Налаштування системи діляться на такі розділи: логіка роботи, дозвіл, стиль 

відображення. Викликати перелічені пункти можна або з верхнього меню системи, або в головному 

меню системи (Рис. 23). 

 
Рис. 23. Виклик налаштувань системи 

 

5.8.1. Параметри 

Для того, щоб викликати вікно установок параметрів, необхідно в головному меню системи 

натиснути кнопку «Настройки» або відкрити перелік, що випадає, цієї кнопки і вибрати пункт 

«Параметри» (Рис. 24). Всі установки розбиті за змістом на закладки: загальні, набір документів, 

друк, імпорт / експорт, пошта, настройки з'єднання, антифішинг. 

При натисканні кнопки «Застосувати» всі внесені зміни запам'ятовуються і вступають в дію 

негайно. При натисканні кнопки «ОК» вікно параметрів роботи закривається, всі внесені зміни 

запам'ятовуються і вступають в дію. При натисканні на клавішу «Скасування» – всі внесені зміни не 

запам'ятовуються, вікно параметрів роботи закривається. При натисканні на клавішу «За 

замовчуванням» – в активній вкладці вікна параметрів роботи вносяться і вступають в дію настройки 

за замовчуванням (для вкладок «Налаштування з'єднання» і «Антифишинг» клавіша «За 

замовчуванням» неактивна). 
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Рис. 24. Виклик вікна установок параметрів роботи 

 

5.8.1.1. Загальні 

 

Рис. 25. Параметри. Закладка «Загальні» 

«Шлях до ключів» – каталог, в якому за замовчуванням проводиться пошук ключів для реєстрації в 

системі «Інтернет-Клієнт-Банк». 

«Робочий каталог» – каталог, в якому створюються тимчасові файли, необхідні для роботи системи, 

а також зберігаються локальні копії довідників кореспондентів, банків, шаблонів, призначень. 

«Шлях до файлу clisun.ini» – вказується шлях до конфігураційних файлів системи. 

«Документи для формування реєстру» – вибираються типи документів, які будуть використані у 

формуванні реєстру. 

«Відображати виписки і документи за останні X дня (днів)» – при установці галочки 

проводитиметься автоматично завантажувати виписок при старті за останні X днів. 

«Відображати список рахунків у вигляді дерева» – при установці галочки, на вкладці «Рахунки» 

випадає рахунків буде відображатися у вигляді дерева. При виборі будь-якого рахунку в цьому 

списку, він ставати активним. 
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5.8.1.2. «Показувати клавішу» Запит на виписку  – при установці галочки, на вкладці «Рахунки» 

буде видно відповідна клавіша. Набір документів 

 

Рис. 26. Параметри. Закладка «Набір документів» 

«Резервування в банку номера документа при створенні нового платежу» – при включеній опції, 

під час створення нового документа на сервері Банку номер цього документа буде зарезервований. 

Інший користувач поточного рахунку не зможе створити документ з таким же номером. 

«Контроль бюджетного рядка» – «так» – проводити контроль правильності заповнення 

бюджетного рядка. 

«Автосохранение реквізитів кореспондента» – «так» – при натисканні кнопки «Зберегти» на формі 

введення нового платіжного доручення в локальний довідник кореспондентів будуть автоматично 

збережені реквізити кореспондента. 

«Залишати заповненої форму платіжного документа після його збереження»: 

• «так» – залишити заповненими поля форми набору документа (платіжне доручення) після 

натискання кнопки «Зберегти» при наборі платежу; 

• «ні» – очистити поля форми набору документа. 

 

«Залишати заповненої валютну форму після її збереження»: 

• «так» – залишити заповненими поля валютної форми після натискання кнопки «Зберегти» при 

наборі валютної заявки; 

• «ні» – очистити поля форми набору валютної заявки. 

«Закривати вікно набору документів після натискання кнопки» Зберегти» – при установці 

галочки, після набору нового документа (валютної заявки) форма введення буде закрита, а опції 

«Залишати заповненої форму платіжного документа після його збереження» і «Залишати заповненої 

валютну форму після її збереження» стануть неактивні. 
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«Розрахунок податку на рекламу з процентною ставкою» – крім обчислення ПДВ, обчислюється 

ще податок на рекламу із заданою процентною ставкою і додається в призначення платежу. 

Відповідна кнопка з'являється на формі набору нового платежу. 

Якщо ця опція не активна, то випадає вибору процентних ставок буде неактивний. 

«Розмір шрифту поля» призначення «у формі набору платежу» – проводиться установка розміру 

шрифту в полі «Призначення» в діалозі набору нового платежу. 

«Відсоткова ставка ПДВ (%)» – вказується процентна ставка для розрахунку ПДВ. 
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5.8.1.3. Друк 

 

Рис. 27. Параметри. Закладка «Друк» 

 

«Використовувати для друку програму UTPrn32.exe» – друк проводиться через програму 

UTPrn32.exe. Клавіша «Налаштування» дозволяє викликати форму введення налаштувань для 

програми UTPrn32. Якщо ця програма для друку не використовується, клавіша «Налаштування» буде 

неактивна. 

«Триває друк платіжних документів у вигляді» – вибирається форма відображення документів при 

друку: у вигляді платіжки або реєстру. 

«Виконувати друк засобами» – вибирається спосіб друку: використовуючи засоби «Клієнт банку» 

або «Інтернет браузера». 

«Виконувати друк засобами Клієнт банку шрифтом» – проводитися вибір шрифту для друку 

засобами Клієнт банку. Якщо обраний режим друку засобами браузера, то цей пункт настройки буде 

неактивний. 
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5.8.1.4. Імпорт/Експорт 

 

Рис. 28. Параметри. Закладка «Імпорт/Експорт» 

«Імпорт» (платіжних документів) – задається режим імпорту платіжних документів. Існує 

можливість імпорту з наступних форматів файлів: текст (імпорт з текстового файлу forsign.po), DBF 

(в робочому каталозі системи повинен знаходитися настроювальний файл Xport.ini), B-файл. 

«Експорт» (платіжних документів) – задається режим експорту платіжних документів. Існує 

можливість експорту з наступних форматів файлів: DBF – експорт в DBF-файл (в робочому каталозі 

системи повинен знаходитися файл настройки Xport.ini), B-файл. 

«Імпорт» (валютних форм) – задається режим імпорту валютних документів. Існує можливість 

імпорту з наступних форматів файлів: DBF (в робочому каталозі системи повинен знаходитися файл 

настройки Xport.ini), B-файл. 

«Експорт» (валютних форм) – задається режим експорту валютних документів. Існує можливість 

експорту з наступних форматів файлів: DBF – експорт в DBF-файл (в робочому каталозі системи 

повинен знаходитися файл настройки Xport.ini), B-файл. 

«Каталоги» – задаються каталоги, які будуть за замовчуванням використовуватися для імпорту / 

експорту платіжних документів. 

Кнопки з іконками у вигляді лінз використовуються для запуску діалогу вибору каталогів 

. 
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5.8.1.5. Пошта 

 

Рис. 29. Параметри. Закладка "Пошта" 

«Каталог для автовідчеплення файлів» – каталог, в який будуть автоматично відокремлені файли, 

отримані з поштових повідомлень (умова автовідчеплення: тема листа – *. *, Тіло листа – пусте). 

«Каталог збереження повідомлень» – каталог, який пропонується за замовчуванням для збереження 

прийнятих поштових повідомлень у вигляді текстових файлів. 

«Каталог відчеплення файлів» – каталог, який пропонується за замовчуванням для збереження 

приєднаних до прийнятих повідомленнями файлів. 

«Каталог файлів для відправки» - каталог, який пропонується за замовчуванням для вибору файлів, 

які потрібно приєднати до поштового повідомлення для відправки в банк. 
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5.8.1.6. Налаштування з’єднання 

 

Рис. 30. Параметри. Закладка «Налаштування з’єднання» 

«Адреса сервера банку основний» і «Порт сервера банку основний» – при запуску системи 

відбувається з'єднання з сервером Банку за вказаними в цих параметрах IP-адресою і порту. При 

невдалій спробі з'єднання з сервером Банку з використанням основних параметрів відбуваються 

спроби з'єднання з використанням резервних параметрів. 

При установці галочки «Робота по протоколу HTTP» буде проводитися зв'язок з сервером Банку по 

протоколу HTTP. Робота по протоколу HTTP – краще. Якщо вихід в Інтернет здійснюється через 

проксі-сервер – необхідно встановити відповідну галочку («Використовувати проксі сервер») і 

задати необхідні параметри проксі-сервера (адреса і порт). 

5.8.1.7. Антіфішинг 

 

Рис. 30а. Параметри. Закладка «Антіфішинг» 

Клавіша «Сформувати» – використовується для отримання тимчасового пароля, при виконанні 

реєстрації на «чужому» комп'ютері, якщо у клієнта активована опція антифішинга.  
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5.8.2. Зміна стиля 

 

Рис. 31. Налаштування. Зміна стиля відображення. 

Для зміни стилю відображення головного вікна системи, необхідно кликнути лівою клавішею миші 

на необхідний стиль в випадаючому списку. Перемальовування інтерфейсу відбудеться негайно. 

5.8.3. Зміна дозволу 

 

Рис. 32. Настройки. Зміна дозволу. 

Для зміни розмірів головного вікна системи, необхідно кликнути лівою клавішею миші на 

необхідний дозвіл в випадаючому переліку. Перемальовування інтерфейсу відбудеться негайно. 

5.9. Ключі 

Операції з ключами і сертифікатами знаходяться в меню «Ключі». Для відображення цього 

меню необхідно натиснути кнопку «Ключі» в головному меню системи (Рис. 33). 

  

Рис. 33. Меню «Ключи» 

Меню включає пункти : 

- Змінить пароль: зміна пароля к секретному ключу; 

- Запит на зміню секретного ключа: генерація нового ключа та відправка запиту на його 

сертифікацію в банк; 

- Відкритий ключ в файл, друк: запис відкритого ключа в файл для надання в Банк. 

5.9.1. Зміна пароля 

 Для зміни пароля необхідно виконати наступні дії: 

 в пункті «Ключи» обрати «Змінити пароль» (Рис. 33),  
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 Далі, у вікні реєстрації (Рис. 34), вибрати носій секретного ключа, сам секретний ключ, ввести 

до нього пароль і натиснути кнопку «OK» або клавішу «Enter». 

 

Рис. 34. Перевірка поточного пароля до секретного ключа 

Увага!!! При введенні пароля враховується регістр!  

Далі, після успішної перевірки поточного пароля до секретного ключа, буде надано вікно 

введення нового пароля (Рис. 35). У ньому необхідно ввести новий пароль в обох полях, у другому – 

той же для підтвердження. 

 

Рис. 35. Введення нового пароля 

Після успішної зміни пароля буде виведено повідомлення про підтвердження, в іншому 

випадку повідомлення про помилку. 

5.9.2. Запит на зміну секретного ключа 

Підготовка нового ключа використовується для зміни секретного ключа за запитом на зміну 

секретного ключа, а також використовується в разі закінчення терміну дії секретного ключа 

(«Обраний ключ закінчився. Змініть ключ»). 

 

Для зміни секретного ключа необхідно виконати наступні дії: 

 

 в пункті «Ключи» обрати «Запит на зміну секретного ключа»  

 
Рис. 36. Меню «Ключі» 

 

 Дале, у вікні реєстрації, обрати носій секретного ключа, сам секретний ключ, ввести 

до нього пароль і натиснути кнопку «OK» або клавішу «Enter». 
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Рис. 37. Перевірка поточного пароля до секретного ключа 

 

 Потім буде виведено вікно генерації нового ключа (Рис. 38), потрібно натискати різні 

клавіші на клавіатурі поки вікно генерації ви не вийдете (це необхідно для того, щоб ключ був 

сформований з абсолютно випадкового набору даних).  

 
Рис. 38. Генерація секретного ключа 

 

Увага!!! Натискання будь-якої однієї клавіші кілька разів поспіль не дає можливості заповнити 

ключ випадковими даними. В цьому випадку процес генерації не здійснюватиметься. 

Необхідно натискати різні клавіші. Запам’ятовувати їх не потрібно. 

 

 Після успішної генерації нового ключа буде виведено повідомлення з підтвердженням 

(Рис. 39), в іншому випадку – повідомлення про помилку. 

 
Рис. 39. Повідомлення про успішну генерації ключа 

 

 Потім необхідно завершити сеанс (натиснути кнопку «Вихід» у головному меню); 

 Чекати 10 хвилин; 

 Заново увійти в систему «Інтернет-Клієнт-Банк», натиснувши кнопку «Реєстрація» в 

головному меню системи (см. розділ «Реєстрація» ). 

 

Увага!!! Запити на зміну ключів оброблюється в Банку адміністратором системи «Інтернет-

Клієнт-Банк» з 09:00 до 18:00 в банківські дні.  

 

5.10. Розділ «Валютні форми» 

Для набору, редагування, відправки в банк валютних форм (документів) необхідно перейти в 

розділ «Вал. Форми» (Рис. 40), натиснувши в головному меню програми кнопку «Вал. Форми». 
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Рис. 40. Розділ «Вал. Форми» 

Валютна форма відображається у вигляді закладки, кількість закладок залежить від кількості 

доступних валютних форм. Назва закладки є найменуванням валютної форми. Можливість 

використання валютних форм і їх настройка проводиться в Банку. 

 

Розділ «Валютні форми» візуально ділиться на дві частини: 

1. Списку форм (документів). 

2. Меню дій над формами (керуюча панель). 

 

Призначення елементів керуючої панелі аналогічно керуючої панелі в розділі «Платежі». 

Інформацію про відправку валютних документів – також аналогічно відправлення документів 

в розділі «Платежі». 

 

Телефон адміністраторів системи «Інтернет-Клієнт-Банк»:  
(044) 521-02-70 (з 09:00 по 18:00 в банківські дні).  

E-mail: support@pravexonline.com 
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