Směrnice pro posílání variabilních dat

Tyto směrnice slouží k definici formátů datových souborů a v nich obsažených dat pro tisk
variabilních (personalizovaných) dat.
Jakékoli odchylky od uvedených pravidel (např. použití desetinných teček místo čárek, jiné
oddělovače či kódování v textovém souboru) je možné realizovat pouze po předchozí domluvě
s obchodním oddělením.
Formáty souborů:
txt – textový soubor
Běžný textový soubor s následujícími parametry:
povolená kódování: UTF-8, CP1250, CP850 – použité kódování je nutno uvést v doprovodné
dokumentaci
oddělovač datových položek: tabulátor
oddělovač záznamů: znaky CR/LF
První záznam obsahuje názvy datových položek.
Záznamy nesmí obsahovat netisknutelné znaky (tzn. v rozmezí 0-31 v tabulce ASCII znaků)
kromě výše uvedených oddělovačů položek a záznamů.
Všechny záznamy mají stejný počet položek.
PSČ jsou uváděna bez mezer (tedy např. ve tvaru 12345, ne 123 45).
Čísla jsou bez oddělovačů tisíců, jako oddělovač desetinných míst slouží desetinná čárka.
V případě databáze pocházející ze zdroje, kde se jako oddělovač desetinných míst používá tečka,
je možné použít desetinnou tečku, vždy je však nutné tuto informaci explicitně uvést.
Datum je ve formátu d.m.rrrr nebo dd.mm.rrrr (např. 1. září 2015: 1.9.2015 nebo 01.09.2015)

Sešit aplikace Microsoft Excel (verze 2003 – xls nebo verze 2007 – xlsx)
Standardně sešit obsahuje pouze 1 list s daty, v případě vícelistých sešitů je nutné v doprovodné
dokumentaci uvést účel jednotlivých listů (např. rozdělení dle mutací, rozdělení kvůli nutnosti
uložení více záznamů než umožňuje 1 list apod.).
V buňkách jsou pouze hodnoty, nikoli vzorce nebo odkazy na jiné buňky.
Všechny řádky i sloupce musí být viditelné, nesmí být použity filtry ani skrývání.
První řádek (záznam) obsahuje názvy položek.

Každý řádek obsahuje právě jeden záznam, všechny položky v jednom sloupci (kromě těch na
prvním řádku) musí mít stejný formát.
V případě použití textového formátu pro čísla či datumy platí stejná pravidla jako u textového
souboru.
PSČ se uvádí bez mezery.

