
ხშირად დასმული კითხვები API სერვისებთან
დაკავშირებით

1. რომელი ოპერაციების შესრულებას შევძლებ API სერვისების
    გააქტიურების შემდეგ? 

მას შემდეგ, რაც გაიაქტიურებთ საქართველოს ბანკის API სერვისებს, გექნებათ
შესაძლებლობა საბუღალტრო ან ERP პროგრამაში შეასრულოთ შემდეგი ოპერაციები: 

• შექმნათ  ინდივიდუალური და პაკეტური გადარიცხვის დოკუმენტები ეროვნულ და
   უცხოურ ვალუტებში
• ასევე − კონვერტაციის ინდივიდუალური დოკუმენტები
• შეამოწმოთ შექმნილი დოკუმენტების სტატუსები
• ნახოთ ხელმისაწვდომი და მიმდინარე ნაშთები ანგარიშებზე
• ამონაწერის საშუალებით კი − პირველი 1 000 ჩანაწერი
• შეამოწმოთ მიმდინარე დღის აქტივობები
• ასევე, კომერციული / ეროვნული სავალუტო კურსები და მათი ისტორიები

2. შემიძლია თუ არა თანამშრომლისთვის / უფლებამოსილი
     პირისთვის ყველა ან რამდენიმე უფლების გააქტიურება? 

• ბიზნესინტერნეტბანკიდან შესაძლებელია თანამშრომლისთვის ყველა ან რამდენიმე
   ფუნქციონალზე უფლების ჩართვა / გაწერა

• ასევე შესაძლებელია მომხმარებლის უფლებების გაწერაც კონკრეტული
   ბიზნესანგარიშ(ებ)ის მიხედვით

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, უფლებების გაწერის შემდეგ ბუღალტრულ პროგრამაში
API სერვისით სარგებლობის ინსტრუქციის მისაღებად დაუკავშირდეთ იმ მომსახურე
კომპანიას, რომლის პროგრამითაც სარგებლობთ.



3. აუცილებელია თუ არა API კლიენტის შექმნა?  

პროგრამის პროვაიდერ კომპანიას, რომლის სერვისსაც იყენებთ, შესაძლოა თავის
ანგარიშზე უკვე ჰქონდეს გააქტიურებული API კლიენტის პარამეტრები. ამ პარამეტრების
გამოყენებით თქვენს პროგრამას ბიზნესინტერნეტბანკთან დააკავშირებთ და ამ
შემთხვევაში არ დაგჭირდებათ საკუთარი API კლიენტის აქტივაცია

 
აღნიშნული ინფორმაციის დასაზუსტებლად და ტექნიკური მხარდაჭერისთვის
დაუკავშირდით თქვენი პროგრამის პროვაიდერ კომპანიას.

4.  API ინტეგრაციის გვერდზე ვარ და მარჯვენა მხარეს არ მიჩანს
       ღილაკი „მოდულის გააქტიურება“, რა შეიძლება იყოს მიზეზი? 

ეს ღილაკი უჩანთ მხოლოდ დირექტორებს, რომელთაც გააქტიურებული აქვთ
super user ფუნქცია

5. თუ ამჟამად ვიყენებ მხოლოდ ძველ ინტერნეტბანკს, შევძლებ თუ
     არა განახლების შემდეგ API ინტეგრაციით სარგებლობას? 

ძველი ინტერნეტბანკის მომხმარებლის სახელითა და პაროლით განახლებულ
API სერვისში ავტორიზაციას ვერ გაივლით. დაგჭირდებათ ახალი ინტერნეტბანკის
მომხმარებლის სახელი და პაროლი 

6. API სერვისის განახლებისა და ავტორიზაციის ახალ სერვისზე
გადასვლისას თავიდან მომიწევს API კლიენტის რეგისტრაცია
თუ ძველი მონაცემები ძალაშია? 

უკვე დარეგისტრირებული API კლიენტით შეუფერხებლად ისარგებლებთ, ისე რომ არ
მოგიწევთ მონაცემების განახლება, თუმცა დაგჭირდებათ ახალი ინტერნეტბანკის
მომხმარებლის სახელი და პაროლი



 7. ვსარგებლობ საბუღალტრო პროგრამის განუახლებელი, წინა წლის
     ვერსიით. შესაძლებელია თუ არა აღნიშნულ ვერსიაში API სერვისების
     გააქტიურება? 

• API სერვისების გააქტიურება შესაძლებელია მხოლოდ ახალი ინტერნეტბანკის
მომხმარებლის სახელითა და პაროლით. ასე რომ, რადგან თქვენი პროგრამის ძველ
ვერსიას არ აქვს ახალი ინტერნეტბანკის მონაცემებით ავტორიზაციის გავლის
შესაძლებლობა, სამწუხაროდ, API სერვისებს ვერ გაიაქტიურებთ 

• გთხოვთ დაუკავშირდეთ პროგრამის პროვაიდერ კომპანიას განახლების მოთხოვნით,
   რათა შეძლოთ API სერვისით სარგებლობა 

 
8. რა ღირს საქართველოს ბანკის ბიზნესინტერნეტბანკის
      API სერვისების გააქტიურება? 

სერვისებით სარგებლობა ამ ეტაპზე უფასოა საქართველოს ბანკის მომხმარებელი
ნებისმიერი კომპანიისთვის

 
9. ამჟამად რომელ პროგრამებში შემიძლია ბიზნესინტერნეტბანკის
      API სერვისების გააქტიურება და ფუნქციონალით სარგებლობა?

პარტნიორი კომპანია პროგრამა
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ორისი

RSM Georgia

1Soft

იბერ ინფო

FMG Soft

Apex

DarieX

SuperFin

UGT

ფინა

ბალანსი, SAP Business One, 1C

ორისი 

SAP Business One

1C

ინფო ბუღალტერი

ინფო საწარმო, FMG მარკეტი, FMG
დისტრიბუცია

აპექს ბუღალტერია

Dariex-ის ERP პროგრამა

SuperFin 

1C

ფინა 


