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Dit document bevat de specificaties van 

bestanden die voor Moneycard via de web-

portal geïmporteerd kunnen worden. 

 

 

 
 
Moneycard opladen
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Moneycard 
Voor de zakelijke klant 
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Bestandslayout algemeen 
Een numeriek veld kan alleen de characters ‘0’ t/m ‘9’ bevatten. Een numeriek veld dient altijd een geldige numerieke waarde te 

bevatten, tenzij het veld niet verplicht is. 

 

Een alfanumeriek veld kan de alfabetische characters ‘a’ t/m ‘z’ en cijfers ‘0’ t/m ‘9’ bevatten. Alfanumerieke velden worden niet 

ingesloten door (enkele of dubbele) aanhalingstekens. 

 

Datumvelden in het bestand zijn in het formaat DD/MM/JJJJ tenzij anders vermeld. 

Een datumveld dient een geldige datum te bevatten, tenzij het veld niet verplicht is. 
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Moneycard opladen 
Met het bestand “Consumer Funding” kunnen meerdere Moneycards via de web-portal worden opgeladen. 

 

Het opladen van een Moneycard is het toekennen van waarde aan een Moneycard. Het opladen wordt door 

de zakelijke klant gedaan. Hierbij wordt waarde van het (virtueel) prefund account van de zakelijke klant 

toegekend aan het (virtueel) account van de Moneycard. Na het opladen heeft de kaarthouder  direct de 

beschikking over de toegekende waarde aan de Moneycard. 

 

1 Bestandskenmerken opladen 

Formaat: Het bestand is in CSV formaat met als scheidingsteken een komma (,). 

Naam: RCJJJJMMDDUUMMSS.csv, waarbij JJJJMMDD de datum en UUMMSS de tijd. 

Voorbeeldnaam: RC20130625105526.csv 

Frequentie: Het bestand kan meerdere keren per dag aangeboden worden. Verwerking is near-realtime. 

Restricties: 1 Regel (record) per kaartoplading. Max 1.000 records.  

 

2 Bestandsspecificatie opladen 

Gegeven Formaat Lengte Verplicht Toelichting 

Dest Sort Code Alfanumeriek 6 Ja 
Dest = bestemming. Vaste 
Waarden: 111111 

Dest Proxy Number/ Card 
Number 

Numeriek 12/16 Ja 

Hier kan zowel Proxy number als 
Card Number gehanteerd worden. 
Proxy Number dient met exact 12 
posities gevuld te worden, dus 
eventueel aanvullen tot 12 
posities met voorloopnullen. 

Dest Acc Name Alfanumeriek 18 Ja 
Bij voorkeur vullen met de naam 
van de kaarthouder 

Reference Alfanumeriek 18 Ja 
Bij voorkeur vullen met een 
relevante omschrijving. 

Src External Acc No Numeriek 8 Ja Het funding account number 

Amount Numeriek 11 Ja 
Formaat: ZZZZZZZZ9.99 
Voorbeeld: 1234.56 

Transaction Type Alfanumeriek 2 Ja Waarden: 1 

Originator Statement Text Alfanumeriek 18 Nee Voor toekomstig gebruik 

Destination Statement Text Alfanumeriek 18 Nee Voor toekomstig gebruik 

 

 


