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Töötajate kontaktandmete import failist 

Merit Palgas 
 

Merit Palka saab importida töötajate kontaktandmeid CSV formaadis failist. Kui lähteandmed on 

Excelis, siis Exceli faili (xls laiendiga) saab lihtsal viisil salvestada CSV formaati. 

Antud impordi funktsionaalsus on võimalik vaid Merit Palk pilveversioonis Pro paketi 

kasutajatele. Kasutaja saab töötajate kontaktandmeid importida Seadistused > Andmete import 

failist > Töötajate kontaktandmete import. 

 

CSV-formaadis impordifail peab vastama alljärgnevatele nõuetele: 

• Kodeering UTF-8 

• Andmeväljade eraldaja: semikoolon 

• Faili struktuur: 

o 1. veerg (A) – isikukood *** 

o 2. veerg (B) – perekonnanimi * 

o 3. veerg (C) – eesnimi * 

o 4. veerg (D) – aadress ** 

o 5. veerg (E) – telefon ** 

o 6. veerg (F) – e-posti aadress ** 

o 7. veerg (G) – pangakonto number (IBAN) ** 

o 8. veerg (H) – pangakonto omanik ** 

o 9. veerg (I) – aruannete keelevalik ** 

 

*** - kohustuslik väli 

** - impordime väljad, kui failis on info, ent nende täitmine ei ole kohustuslik. Kui programmis 

on antud väljad täidetud, kirjutatakse importimise käigus need üle impordifailis sisalduvaga. 

* - tegemist informatiivse väljaga. Neid ei impordita, isegi kui need on täidetud. 

 

• Keelevalikut saab märkida kahekohaliste tähistena: et – eesti keel; en – inglise keel; ru – 

vene keel. Tegemist on töötaja aruannete keelevalikuga ehk mis keeles selle töötaja 

aruandeid koostatakse (tema palgateatis, koondpalgateatis ja detailne puhkusekohustuse 

aruanne). Kui keelevalikut ei märgita, määrab programm vaikimisi valiku, milleks on eesti 

keel. 

• Veergude nimetused faili esimeses reas on vaja lisada siis, kui ei impordita korraga kõiki 

andmeid. Kui impordifailis on kõik veerud täidetud, pole veeru pealkirju vaja lisada. 

• Fail võib sisaldada tühje ridu faili lõpus, mida ignoreeritakse. 

• Kõiki veerge alates 10. veerust ignoreeritakse. 

• Imporditavad andmed seotakse programmis töötaja isikukoodiga. 
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Töötajate kontaktandmete import on võimalik PRO paketi kasutajatele ka API liidestuse kaudu. 

Vaata täpsemalt: api.merit.ee/merit-palk-api 

 

 

 

Tekkinud küsimuste korral saate abi meie klienditoelt. 

 

Merit Tarkvara klienditugi: 

E-R kell 9.00 – 16.30 

Tel: 776 9333  

E-post: klienditugi@merit.ee 

 

Litsentsi ja kasutajate info: 

E-R kell 9.00 – 16.30 

Tel: 617 7111  

E-post: merit@merit.ee 
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