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1. Uploaden bestand
De SubID upload en download functionaliteit wordt getoond onder aan de SUBID management
pagina onder merchant profiel.

Om SubID’s te uploaden selecteer je een bestand en kies voor “Submit”.

1.1. Formaat record
Het geüploade bestand moet een bestand zijn met komma gescheiden waardes (CSV). Het formaat
van elk SubID record moet de volgende waardes bevatten:
MerchantID;SubID;TradeName;URL;Status
Voorbeeld:
002060021;234;Atos
trade;http://www.atos.net;30
002060021;234;Atos trade2;http://atos.net;60
Per SubID is één regel vereist.

1.2 Controles gedurende import
De volgende controles worden gedurende het importeren van de SubID uitgevoerd:








Is de CSV syntax van het bestand correct?
Is het aantal records < 1.500?
Is het merchantID (verplicht) in het CSV-bestand gelijk aan het merchant ID in het profiel?
SubID (verplicht)
o SubID een nummer?
o SubID tussen 1 en 999999?
Handelsnaam (verplicht)
o Lengte minder dan of gelijk aan 35 karakters?
URL (verplicht)
o Geldige URL volgens de standaard ^https?\://.+\\..+$)?
Status (verplicht)
o Status gelijk aan 60 of 30?

Als één of meer van de controles mislukken wordt het gehele bestand geweigerd met het/de
betreffende foutbericht(en).

1.3 Vervangen bestaande SubID’s
Als een te importeren SubID reeds bestaat wordt een bevestigingsscherm aan de gebruiker getoond
met twee buttons (“cancel” en “replace”).

Wanneer de “”Cancel” button wordt gekozen, wordt het importeren van het gehele bestand gestopt.
Als de gebruiker kiest voor “Replace” worden alle SubID’s geïmporteerd. Reeds bestaande SubID’s
worden vervangen.

1.4 Nieuwe SubID’s toevoegen
Als het bestand nieuwe SubID’s bevat en de syntax controle geen enkele fout toont worden de
SubID’s geïmporteerd.

1.5 Foutberichten
1.5.1 Bestand bevat te veel records
Het maximum toegestane aantal SubID records per bestand is 1.500.
Als het maximale aantal records wordt overschreden, dan wordt het bestand geweigerd en verschijnt
de volgende foutmelding:

In dit geval moet het aantal SubID’s worden gesplitst in meerdere bestanden van minder dan 1.500
records.
1.5.2. Verkeerd bestandsformaat
Als de gebruiker een bestand upload met een verkeerde bestandsextensie (niet .csv), dan wordt de
volgende foutmelding getoond:

U moet het bestand hernoemen met bestandsformaat .csv.
1.5.3 Verkeerd aantal eigenschappen
Als de syntax van de records in het CSV-bestand incorrect is, dan wordt de volgende melding
getoond:

The CSV-file is incorrect. Error in line <0>. The <1> of this line is incorrect.
De parameter <0> wordt vervangen door de regel waar de fout verschijnt.
De parameter <1> wordt vervangen door het veld dat incorrect is.

Lege records worden verwijderd.
1.5.4. Leeg bestand
Als het CSV bestand leeg is, wordt de volgende foutmelding aan de gebruiker getoond:

1.5.5 Verkeerd formaat MerchantID
Als de merchantID ontbreekt of onjuist is verschijnt de volgende foutmelding:

U dient het merchantID te corrigeren en te wijzigen in hetzelfde ID als vermeld in het merchant
profiel.
1.5.6 Verkeerd formaat of SubID
Als het SubID ontbreekt of onjuist is verschijnt de volgende foutmelding:

Het SubID moet een nummer tussen 1 en 999999 zijn.

1.5.7 Verkeerd formaat handelsnaam

Als de handelsnaam ontbreekt of fout is verschijnt de volgende foutmelding:

De handelsnaam kan maximaal 35 posities lang zijn.

1.5.8 Verkeerd formaat URL

Als de URL ontbreekt of fout is verschijnt de volgende foutmelding:

De URL dient te voldoen aan de reguliere schrijfwijze voor een URL: ^https?\://.+\\..+$)?
Voorbeeld: http://www.SubID.com

1.5.9 Verkeerd formaat Status

Als de status ontbreekt of niet “30”of “60”is verschijnt de volgende foutmelding :

1.5.10 Foutberichten

Alle optredende foutmeldingen worden in 1 scherm weergegeven:

2 Downloaden bestanden
Als de gebruiker op “download” klikt creëert de export functie een CSV-bestand met daarin alle
SubID’s. Het formaat van het bestand is identiek aan het import formaat.
De gebruiker kan dit bestand bewaren, aanpassen en opnieuw opladen.
Gaarne het CSV-bestand niet met Microsoft Excel veranderen aangezien dit het formaat zal
aantasten.

Voorbeelden van gedownloade CSV-bestanden:

