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1. Voorwoord
Prato behoudt zich het recht om ten allen tijde veranderingen in deze publicatie uit te
voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet als verplichtingen van de zijde van Prato te worden
beschouwd.
Prato neemt geen verantwoording voor eventuele fouten of gebreken in deze publicatie.
De in deze publicatie beschreven software wordt onder licentie geleverd en mag uitsluitend volgens
de bijgevoegde licentievoorwaarden worden gebruikt en gekopieerd.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Prato.

2. Inleiding
Het is de bedoeling dat je een bestand kan genereren met alle prestaties waarvoor er elektronische
cheques verwacht worden, voor een bepaalde geselecteerde periode en een selectie van
werknemers.
Dit bestand kan dan ingelezen worden op de Sodexo-site als een vooraankondiging van de te
verwachten elektronische cheques of het doorgeven van cheques die nog niet eerder werden
doorgebeld. Reeds gevalideerde cheques zullen niet meer opgenomen worden indien deze
voorkomen in de geselecteerde periode.
Je kan een keuze maken van de vennootschap, het kantoor, de periode en de werknemers waarvoor
een export bestand met alle elektronische prestaties dient aangemaakt te worden. Dit bestand zal
dan manueel ingelezen worden in de beveiligde zone van de Sodexo site.
Opgelet: Het is heel belangrijk dat het aangemaakte exportbestand niet wordt geopend voordat het
wordt opgeladen op de website van Sodexo. Als het bestand wordt geopend, verandert het format
waardoor Sodexo de gegevens niet correct kan inlezen.

3. Selectiecriteria en aanmaak exportbestand
Zodra de parameter geactiveerd is, wordt de functie ‘Exporteren naar Sodexo’ zichtbaar onder het
menu-item ‘Extra’.
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In het geopende selectiescherm kan je de vennootschap, het kantoor, de periode en de werknemers
aanduiden waarvoor een export bestand moet gegenereerd worden.
Bij de export worden alle planningsuren opgelijst waarvoor er elektronische cheques verwacht
worden. Reeds gevalideerde items zullen niet worden opgenomen in het bestand.

Wanneer alle selectiecriteria correct ingevuld werden, zal er een export bestand aangemaakt worden
met alle planningsuren waarvoor er elektronische cheques verwacht worden (en nog niet
gevalideerd zijn) voor de geselecteerde periode en voor de geselecteerde werknemers.
Het aangemaakte export bestand zal default volgende naam krijgen, maar kan je wijzigen bij het
opslaan: ‘Export elektronische prestaties_<timestamp>.csv’. De gebruiker kan nog de bestandsnaam
wijzigen en de locatie waar dit export bestand moet opgeslagen worden.
De niet geselecteerde werknemers, en de werknemers zonder planningsuren met elektronische
cheques zullen niet opgenomen worden in het export bestand.
Indien er verplichte velden niet werden ingevuld, of niet correct werden ingevuld zullen er
foutmeldingen verschijnen wanneer je op ‘Exporteren klikt’:
“Selecteer eerst een vennootschap en een kantoor.”
“U dient een kantoor te kiezen uit de lijst.”
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“U dient de startdatum en/of einddatum aan te duiden.”
“Er werden nog geen werknemers geselecteerd.”

4. Eigenschappen exportbestand


Het gegenereerde bestand zal alle prestaties bevatten van de geselecteerde werknemers
binnen de geselecteerde periode waarvoor er elektronische cheques verwacht worden (maar
die nog niet ontvangen werden). De reeds gevalideerde cheques of prestaties worden niet
meer mee opgenomen aangezien het hier om een ‘vooraankondiging’ gaat en de reeds
gevalideerde elektronische cheques reeds bij Sodexo bekend zijn.



Indien er op eenzelfde dag meer planningsitems voorkomen tussen dezelfde particulier en
werknemer waarvoor er elektronische cheques verwacht worden (en nog niet gevalideerd
zijn), zullen de uren van de planningsitems opgeteld worden.



Indien er voor de geselecteerde werknemers geen planningsitems bestaan voor de
geselecteerde periode, of geen planningsitems bestaan met elektronische cheques dan
wordt deze werknemer niet opgenomen in het export bestand



Het bestand is maximaal 400kb groot.



De verschillende velden in het bestand worden gescheiden door ‘;’.



Het bestand zal gegenereerd worden in .csv formaat.



Wanneer het bestand gegenereerd wordt, krijgt dit default de benaming ‘Export
elektronische prestaties_<timestamp>.csv’.



De getoonde prestaties in het bestand zullen gesorteerd worden op WorkerId en op datum.



Planningsitems met particulieren zonder gebruikersnummer worden niet opgenomen in het
bestand.



Planningsitems van werknemers zonder login EDC worden niet opgenomen in het bestand.

5. Inhoud exportbestand
De volgende velden zullen weergegeven worden in het bestand:
Veld

Lengte Omschrijving

Customer
Number

12
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Aansluitingsnummer van het gezin bij Sodexo.
Indien de particulier (gekoppeld aan deze prestatie) meerdere
gebruikersnummers heeft, dan zal steeds het default nummer
meegegeven worden.
De waarde wordt steeds tussen dubbele quotes meegegeven.
Vb. “190095094137”
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Company
Autorisation
Number

12

Aansluitingsnummer van het dienstenchequebedrijf bij Sodexo. Het
aansluitingsnummer kan ingegeven worden op kantoorniveau (veld
‘Aansluitingsnummer Sodexo’). Dit wil zeggen dat het getoonde
nummer in dit veld zal afhangen van het gekoppelde kantoor van de
getoonde werknemer in de getoonde lijn.
De waarde wordt steeds tussen dubbele quotes meegegeven.
vb. “980001046065”

Sodexo
Worker ID

6

Uniek nummer per werknemer bij Sodexo (veld ‘Login EDC’ in de fiche
van de werknemer).
De waarde wordt steeds tussen dubbele quotes meegegeven.
Vb. “491418”

Work Date

10

Prestatiedatum (DD/MM/YYYY) van de prestatie tussen deze particulier
en werknemer waarvoor elektronische cheques verwacht worden.
De waarde wordt steeds tussen dubbele quotes meegegeven.
vb. “19/09/2017”

Activity Code

1

Aanduiding van de soort hulp die er gepresteerd is:
 1 = Huishoudhulp
 2 = Boodschappendienst
 3 = Externe strijkdienst
 4 = Vervoer
Hier zal altijd code “1” worden meegegeven. In cheQpoint maken we
geen onderscheid tussen de verschillende soorten hulp.
De waarde wordt steeds tussen dubbele quotes meegegeven.

Work Duration

1

Aantal uren van de prestatie tussen deze particulier en werknemer,
waarvoor elektronische cheques verwacht worden (zal liggen tussen 1
en 9). De eventuele codes (in dit zelfde prestatie-item) waarvoor geen
cheques verwacht worden, worden niet meegeteld.
De waarde wordt steeds tussen dubbele quotes meegegeven.

Voorbeeld van het export bestand:
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