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1.3.10.8 AANMAKEN ASCII-FILES DOMICILIATIES
Met dit programma kan de touroperator met betrekking tot de domiciliaties die hij aan de bank
doorgaf door middel van een lijst of een bestand, bestanden aanmaken die vervolgens elektronisch
kunnen worden afgeleverd aan de klanten. En vervolgens door de klant kunnen worden ingelezen
wat het proces van inboeken betalingen deels zou moeten automatiseren.
Er zijn 2 vereisten waaraan de klant moet voldoen om dergelijke bestanden te kunnen krijgen.
Ten eerste moet hij gedomicilieerd zijn bij de TO in kwestie en ten tweede moet in de klantenfiche
bij de touroperator aangegeven zijn dat hij ASCII-bestanden wil ontvangen.
Aan de domiciliaties verandert eigenlijk niets, de touroperator doet zoals voorheen eerst de
voorbereiding, vervolgens het drukken en vervolgens het overdragen van de gegevens aan de bank.
Daarop volgend kan hij nu ook ASCII bestanden maken voor klanten die daarvoor in aanmerking
komen.
Dit laatste gebeurt met het programma: 1.3.10.8
1
2
3
4
5
6

BEGINNEN MET NR. DOMICILIATIE.
EINDIGEN MET .................
SELECTIE OP KLANTCODE.........
DIRECTORY VOOR ASCII-FILES....
EIGEN IDENTIFICATIE - LICENTIE
AUTOMATISCH E-MAILEN (J,N)....

:
:
:
:
:
:

95____
100___
__________
d:\msm\mdata\dom________________________
1010
N

Elke domiciliatie krijgt in Servico een volgnummer. Op basis van deze volgnummers kunnen één of
meerdere domiciliaties verwerkt worden naar een ascii bestand. Men geeft de begin en eindnummer
van de domiciliaties die mogen worden opgenomen. Als beginnummer zal het nummer volgend op
de eindnummer van de vorige keer worden voorgesteld. Dit kan altijd gewijzigd worden. Vereist is
dat de domiciliatie gedrukt en goedgekeurd werd of doorgegeven via een bankfile.
Er kan voor één afzonderlijke klant een dergelijke file gemaakt worden. Efficiënter voor de globale
verwerking is natuurlijk deze actie ineens voor alle klanten te doen.
De directory waar de files worden geschreven wordt voorgesteld op basis van hetgeen de vorige
keer werd opgeven. Dit kan een andere zijn dan deze waar de soortgelijke bestanden van facturen
worden weggeschreven.
De eigen identificatie wordt opgehaald en voorgesteld zoals de vorige maal werd ingeschreven,
verandert deze dan wordt deze nieuwe de eerste maal weggeschreven en vanaf dat ogenblik
voorgesteld.
Tenslotte kan men ook direct deze mails laten versturen.
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