Lista błędów protokołu Yonick 2.0 (Nicci 2.1)
Kod
0
1

Symbol błędu
UnknownError
SecurityError

Opis EN
Unknown error
Insufficient rights
to perform
operation
An error occurred
while adding
obligation
Can not remove
last obligation in
case
Entity not found

2

AddObligationError

3

RemoveLastObligationError

4

ElementNotFoundError

5

ElementAlreadyExistsError

9

Timeout

10

InsufficientArrearsError

18

AlreadySuspended

19

NotSuspended

Entity is not
suspended

Obiekt nie jest zawieszony (sprawa bądź
zobowiązanie)

23

ValidationError

Provided data is
invalid

Wprowadzone dane są niepoprawne

64

BadSuspensionStartDate

Nieprawidłowa data zawieszenia

67

NotSupportedData

Incorrect
suspension start
date
Provided data
format is incorrect

Entity with this Id
already exists
Maximum allowed
time for this
operation has
elapsed
Summary arrears
value in case is too
small
Entity is already
suspended

Opis
Nieznany błąd
Brak uprawnień do wykonania operacji

Kontekst
Wszędzie
Wszędzie

Co zrobić?
Powiadom opiekuna KRD BIG SA o błędzie.
Poproś głównego użytkownika o nadanie uprawnień.

Błąd podczas dodawania zobowiązania

Dodawanie
zobowiązania

Powiadom opiekuna KRD BIG SA o błędzie.

Nie można usunąć ostatniego zobowiązania
w sprawie

Usuwanie
zobowiązania

Usuń całą sprawę.

Nie znaleziono elementu w bazie (sprawy,
zobowiązania)
Element o podanym identyfikatorze istnieje

Wszędzie

Maksymalny czas wykonywania operacji
został przekroczony

Wszędzie

Zweryfikuj, czy odwołujesz się do właściwego
elementu.
Zmień identyfikator użytkownika na sprawie,
ponieważ podany już istnieje.
Prawdopodobnie system KRD BIG SA jest w tej chwili
przeciążony. Spróbuj później.

Zbyt mała kwota zobowiązań dla sprawy

Dodawanie
nowej sprawy

Obiekt jest już zawieszony (sprawa bądź
zobowiązanie)

Zawieszanie
sprawy,
zobowiązania
Odwieszanie
sprawy,
zobowiązania
Przekazanie
danych do KRD
BIG SA
Zawieszanie
sprawy,
zobowiązania
Przekazanie
danych do KRD
BIG SA

Nieprawidłowy format wprowadzonych
danych

Wszędzie

Popraw kwoty w zobowiązaniach. Łączna kwota
zobowiązań dla jednej sprawy nie może być niższa niż
200 zł dla konsumenta lub 500 zł dla firmy.
Nie możesz zawiesić zawieszonej już sprawy bądź
zobowiązania.
Nie możesz odwiesić niezawieszonej sprawy bądź
zobowiązania.
Przeanalizuj szczegółowy opis błędu i wprowadź
poprawki w pliku transzy.
Popraw datę zawieszenia – nie może być wcześniejsza
niż teraźniejsza.
Popraw plik (transzę), aby jego format był zgodny
z danym protokołem.

