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Inleiding
Compad Store Automation ondersteund automatische import van zorg/client systemen zoals Cura.
Documenten die in de import\auto folder van de Compad Store Automation worden geplaatsen en
voldoen qua bestandsnaam en structuur worden door de software herkent en automatisch
geïmporteerd.

Bestandsspecificatie
Uitsluitend bestanden die qua bestandsnaam voldoen aan de specificatie worden automatisch
geïmporteerd. Voor gegevensuitwisseling tussen Cura Clienten en Compad moet voldoen aan de
onderstaande algemene specificaties:
Eigenschappen
Bestandsnaam
Veldsheiding
Opbouw
Tekst velden
Numerieke velden
Valuta velden
Datumvelden
Tijd velden
Ja / nee velden
IBAN
Burgersservicenummer
Landen

Specificatie
Customer_cura.csv
TAB Gescheiden
1ste regel is kop regel wordt genegeerd. Er vind geen controle
plaats op de veldnamen van de kopregels.
Tekst velden worden niet omsloten met dubbele aanhaaltekens
(“”) of andere tekens.
Uitsluitend cijfers
Bij bedragen worden decimalen gescheiden middels een punt.
Scheiding tussen duizendtallen wordt niet toegepast
Hebben de opbouw dd-mm-jjjj
Hebben de opbouw uu:mm of uu:mm:ss
J of N
Moeten voldoen aan de IBAN notatie
Het volledige nummer zonder opbouw. Dus geen punten en
derglijke
ISO Code NL, DE, BE.
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Bijzonderheid: de bestandsnaam heeft de extensie .csv wat zou suggereren dat het hierbij om een
Comma Seperated File gaat. Echter de velden zijn TAB gescheiden.

Velden
Het Cura Clienten bestand heeft de volgende opbouw.

1

Veldnaam
Nieuw cl nr

Omschrijving
Clientnummer

2
3

M/V
Geb. naam

Geslacht
Geboorte naam cliënt

4
5
6
7
8
9
10
11

adres client
PC adres cl.
Pl. Adres Cl.
BSN
Geb. datum
loc. Naam
Gesl. Zw.
Geb. naam zw

12
13
14
15
16
17

Adres zw
PC zw
WP zw
Land zw
Geb naam partner
Vv part cl.

18
19
20

Vv cl.
Vl cl.
P.naam zw

21

Vv part naam

22
23
24
25
26

B/G nr
Begin datum
Einddatum
Ovl datum
Vv geb naam zw

27

Vl. Zw

Adres cliënt
Postcode van cliënt
Woonplaats cliënt
Burgerservicenummer cliënt
Geboortedatum cliënt
Locatie cliënt
Geslacht zaakwaarnemer
M = Man, V = Vrouw
Geboortenaam
zaakwaarnemer
Adres zaakwaarnemer
Postcode zaakwaarnemer
Woonplaats zaakwaarnemer
Land zaakwaarnemer
Naam van de partner cliënt
Voorvoegsel partner naam
van cliënt
Voorvoegsel naam van cliënt
Initialen van client
Achternaam van de partner
van de zaakwaarnemer
Voorvoegsel achternaam
van de partner van de
zaakwaarnemer
Bank/Giro rekening
Niet meer in gebruik
Datum in zorg
Datum uit zorg
Datum overlijden
Voorvoegsel naam van
zaakwaarnemer
Initialen zaakwaarnemer
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Toelichting
In Compad is het mogelijk om
clientnummer in een range op te
hogen
M = Man, V = Vrouw
De volledige naam wordt gevormd
door de samenstelling initialen,
eventueel voorvoegsel,
geboortenaam en eventueel
partnernaam (met voorvoegsel)
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28
29
30

Auto-incasso
Email
Email-factuur

Automatisch incasso
Email adres
Email adres voor de factuur

31
32
33

Kamernummer
IBANNummer
BICCODE

Kamernummer
Bankrekening (IBAN)
Optioneel Bic code

J = Ja / N = Nee
Indien leeg wordt Email adres (veld
29) gebruikt

Meer informatie
Door de jaren heeft in de specificatie op verzoek van zorgverleners aangepast. Toekomstige
uitbreidingen (nieuwe) velden worden altijd na het laatste veld opgenomen. Velden niet door weten regelgeving niet langer meer in gebruik zijn, blijven in het bestand opgenomen. Hiermee wordt de
backward compatibiliteit gewaarborgd.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk. Eventuele test bestanden kunnen
worden aangeboden via info@compad.nl. Onze software ontwikkelaars zullen er naar streven om de
binnen uiterlijk vijf werkdagen uw test bestand importeren in een test omgeving.

Cura Clienten koppeling
Document versie : 1.1
Document datum : 17 maart 2016

