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Робота зі звітами в системі CitiDirect 

 

В системі CitiDirect 

передбачені наступні звіти: 

 Звіти по випискам 

o Звіти про залишки 

на рахунках 

(баланси) 

o Звіти по випискам 

o Звіти про ініціацію 

платіжних 

доручень 

 Звіти про оплати 

o Звіти про платежі - 

CEEMEA 
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Детальна виписка по рахунку 

 

Зайдіть в меню “Звіти по 
випискам”, виберіть “Account 
Statement Details Report”  у 
переліку доступних звітів та 
перейдіть до налаштування 
критеріїв 
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Детальна виписка по рахунку 

Заповніть критерії для 
налаштування звіту. 

Ви повинні вказати похідну 
назву та вибрати формат 
збереження звіту: 

 PDF - формат звіту для 
відображення даних в 
програмі Adobe Acrobat 

 XLS - формат звіту для 
відображення даних звіту 
в програмі Microsoft Excel 

 CSV - формат звіту для 
відображення даних звіту 
у вигляді файла з 
роздільником 

 RTF - формат звіту для 
відображення даних звіту 
у програмі Microsoft Word 

Звіт можна зробити 
доступним для перегляду 
іншим користувачам в 
рамках однієї компанії (або 
залишити в особистому 
використанні – за 
замовчуванням)  
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Детальна виписка по рахунку 

Надалі необхідно встановити 
детальні параметри для 
обраного типу звіту 

Натиснувши на іконку   
Ви зможете за допомогою 
пошуку обрати необхідні 
значення вказаних критеріїв 
(наприклад, номер рахунку)  
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Детальна виписка по рахунку 

В обов’язковому полі «Чеки» 
необхідно визначити, чи 
включати їх у виписку. 

Дата виписки може бути 
представлена у відносній 
або абсолютній величині. 

При виборі відносної 
величини, значення «0» 
ініціюється з поточним днем.  
Робочі дні. У цьому випадку 
дані за вихідні та святкові дні 
враховуватися не будуть. 
У прикладі показаний вибір 
виписки за минулий робочий 
день. 
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Детальна виписка по рахунку 

Після встановлення 
параметрів детальної 
виписки по рахунку натисніть 
«Виконати» для запуску 
обраного звіту. Якщо Ви 
бажаєте зберегти даний звіт 
як шаблон, натисніть 
«Зберегти і виконати» 
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Детальна виписка по рахунку 

Ви можете завантажити 
виписку по рахунку у 
вибраному форматі. 
У звіті зазначена інформація 
про рахунок (номер рахунку, 
найменування рахунку, 
валюта, вхідний та вихідний 
залишки, дата виписки тощо) 
та детальний опис кожної 
проводки 
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Коротка виписка по рахунку 

Зайдіть в меню “Звіти по 
випискам”, виберіть “Account 
Statement Report”  у переліку 
доступних звітів та перейдіть 
до налаштування критеріїв 
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Коротка виписка по рахунку 

 

Оберіть параметри для 
формування звіту. 
 
Після встановлення 
параметрів виписки по 
рахунку натисніть 
«Виконати» для запуску 
обраного звіту. Якщо Ви 
бажаєте зберегти даний звіт 
як шаблон, натисніть 
«Зберегти і виконати» 
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Коротка виписка по рахунку 

 

Ви можете завантажити 
виписку по рахунку у 
вибраному форматі. 
 
У звіті зазначена інформація 
про рахунок (номер рахунку, 
найменування рахунку, 
валюта, вхідний та вихідний 
залишки, дата виписки тощо) 
та короткий опис кожної 
проводки 
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Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України 

 

Для того, щоб зробити звіт 
про ініціацію платіжних 
доручень у форматі 
Національного банку України 
виберіть пункт «Звіти про 
платежі – CEEMEA» у розділі 
меню CitiDirect Звіти і 
аналітика 
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Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України 

 

У переліку доступних звітів 
виберіть “National Bank of 
Ukraine Transaction Initiation 
Report”  та перейдіть до 
налаштування його критеріїв 
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Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України 

 

Виберіть критерії для 
формування платіжного 
доручення. 
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Звіт про ініціацію платіжних доручень у форматі Національного банку України 
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Додаткові формати звітів 
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Додаткові формати звітів 
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Робота із запитами в системі CitiDirect 

В системі CitiDirect 

передбачена реалізація 

наступних запитів: 

 Пошук банку 

o Запит на пошук 

банку 

 Запити по рахунках  

o Запити виписки по 
рахунку 

o Запит по балансам 
рахунку 

o Інкрементальний 
запит виписки по 
рахунку 

o Запит повідомлень 
про деталі 
транзакції 

o Запит по обліку 
транзакцій 

 Запити щодо 

управління доступом 

o Запит щодо 

неактивних 

користувачів 

 Запит регіональних 

курсів обміну 

o Запит курсів 

обміну 
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Запит виписки по рахунку 

У блоці «Запити по 
рахунках» оберіть «Запит 
виписки по рахунку». 
 
Надалі необхідно встановити 
критерії запиту виписки по 
рахунку. 
 

Натиснувши на іконку Ви 
зможете за допомогою 
пошуку обрати необхідні 
значення вказаних критеріїв. 
Також необхідно вказати 
діапазон дат виписок. 
 

Натисніть «Пошук» для 

виконання запиту та 

отримання інформації. 
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Запит виписки по рахунку 

Після виконання запиту 

інформація буде 

відображена у таблиці. Дана 

таблиця, як і всі доступні 

таблиці такого роду в 

системі CitiDirect, можна 

відредагувати: приховати 

деякі стовпці, змінити 

порядок сортування за 

необхідними полями, змінити 

розміщення стовпців і їх 

ширина і т.п. 

Кожен рядок представляє 

одну 

транзакцію з підсумковою 

інформацією. Обравши 

необхідні транзакції, Ви 

можете переглянути 

детальну інформацію. 
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Запит виписки по рахунку 

При перегляді деталей 

обраних транзакцій, Вам 

доступна інформація про 

номер/назву рахунку, суму, 

валюту, дату виписки і т.д.   
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Запит по балансам рахунків 

Надалі необхідно встановити 
критерії запиту по балансам 
рахунків. 
 

Натиснувши на іконку Ви 
зможете за допомогою 
пошуку обрати необхідні 
значення вказаних критеріїв. 
Також необхідно вказати 
діапазон дат виписок та 
базову валюту. 
 

Натисніть «Пошук» для 

виконання запиту та 

отримання інформації. 
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Запит по балансам рахунків 

Після виконання запиту 

інформація буде 

відображена у таблиці.  

Дана таблиця, як і всі 

доступні таблиці такого роду 

в системі CitiDirect, можна 

відредагувати для зручного 

користування. 

 

Кожен рядок представляє 

інформацію про доступний 

залишок та баланс на 

початок/кінець дня.  

 
При необхідності Ви можете 

переглянути інформацію 

загалом та роздрукувати її. 
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Запит курсів обміну 

В системі CitiDirect 

передбачена реалізація 

запитів курсів обміну валют: 

Натиснувши на іконку   

Ви зможете за допомогою 

пошуку обрати відділення 

Сітібанк Україна 

 

 

 

 
 

Після виконаного пошуку ви 

отримаєте таблицю з 

курсами валют. Натиснувши 

на іконку   

, ви можете її 

відредагувати відповідно до 

власних потреб. 
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Запит курсів обміну 

Редагування вигляду запиту 

щодо обміну курсів валют 

 
 


