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Import av Textfil till IDEP.WEB

A. Skapa filformat
(OBS! Filformat behöver du endast skapa en gång)

Denna guide beskriver hur man importerar Intrastatfiler från Textfil till IDEP.WEB. Mer information om
IDEP finns på www.scb.se/IDEPWEB
Nedan ett exempel med texttyp Tabbavgränsad.

Nedan ett exempel med texttyp Avskiljningstecken.

Nedan ett exempel med texttyp Fast bredd

Observera:
Den statistiska varukoden (KN) ska alltid anges med
8 siffror.
Vikt, kan anges med decimal.
Fakturerat värde får inte vara lägre än 1.
Annan kvantitet (kolumn F) ska anges för vissa KNkoder, får inte vara minusvärden.

Välj de variabler du har i din textfil från listan nere till höger
och dra upp dem i listan ovanför. Ordningsföljden ska vara
identisk med ordningsföljden i den fil du ska importera.

I menyn Filimport, välj Skapa importformat. Tryck
Lägg till och skriv ett Formatnamn på ditt
importformat. Välj Varuposter i Typ av importformat
och Text i Filtyp. Välj Texttyp.ex. Avskiljningstecken
om din texttyp är avskiljningstecken.
Om din fil innehåller rubrikrad/er anger du Antal rader
som ska hoppas över. Under Varukoder skall det stå
CN8 varukod.

När du är klar klicka på Spara och gå till startsidan.

B. Importera Textfilen
Gå till startsidan.
Välj [+] Skapa en ny rapport.

Rapporthuvud
Steg ett välj den typ av rapport du vill skapa genom
att klicka i cirkeln framför det flöde du skall
rapportera.

Nu importerar IDEP.WEB filen. Om alla varuposter är
korrekta anges det med Utfört i listan nedan. Om din fil inte
har blivit korrekt inlästs anges det med Fel.

Status: Utfört
Om din filinläsning blivit utförd klickar du på Gå till
översikten. Markera din rapport med  Tryck Godkänn
och sänd i menylisten.

Status: Fel
Om din filinläsning fått status Fel, klicka på Fel för att
komma till Importloggen.

Steg två ange om du skall utföra import av fil eller
sända in en nollraport.
Steg tre ange rapporteringsmånad med hjälp av
rullisten under Period. Klicka därefter på Skapa
rapport.
OBS! Om handel saknas för perioden, välj
Nollrapport.
Varuposter skall vara markerat. Välj ditt formatnamn
och tryck sedan på Bläddra för att hämta filen.
Därefter klickar du på Ladda fil och Starta import.

Där klickar du på rapportnr. och rättar de varupostnummer
som inte är korrekta, genom att klicka på de
varupostnummer som har ett rött kryss i Korrektkolumnen.

Därefter får du kvittens på att rapporten är sänd.

Alla gula och/eller röda fält måste rättas. Om
varuposten ska tas bort välj Ta bort i menyraden.

Tryck på Spara och backa om du behöver rätta fler
varuposter.
Tryck på Spara när hela rapporten är korrekt.
Tryck Godkänn och sänd som vanligt.

OBS! SCB har mottagit din rapport först när det står  i
Rapport godkänd och du får ett Sändningsdatum.

När du tryckt Godkänn och sänd får du först en
sammanfattning av din rapport. Om allt ser bra ut tryck
på Ja, sänd rapporten. OBS! Godkända rapporter kan
inte ändras.

Du kan alltid trycka på Rapport nr. för att se alla detaljer.

OBS! Vid nästa filimport behöver du endast göra del B.

Importera Textfilen.

Kontakta Statistiska centralbyrån
Om du har några frågor om IDEP.WEB är du välkommen att kontakta Intrastat helpdesk.
E-post: intrastat@scb.se
Telefon: 010-479 44 00

