ARES konektor
ARES konektor využívá službu MFČR pro vyhledání informací k subjektům podle zadaného IČ nebo
Popis funkčnosti
•
•
•
•

•

Vyhledání společností podle názvu a nabídka jedné společnosti pro vyhledání podrobných
informací
Vyhledání podrobných informací společnosti
Možnost výběru údajů pro uložení do CRM
Informace o společnosti
o IČ
o Název
o Kraj
o Obec
o Část obce
o Ulice
o Číslo popisné
o Číslo orientační
o PSČ
o Variantně (DIČ, Právní forma, Živnostenský úřad, Finanční úřad, Spisová značka,
Obory činností)
Osoby
o Jméno
o Příjmení
o Celá adresa bydliště
o Datum narození
o Variantně - Pozice (jednatel, člen správní rady,….)

Náhledy

Konfigurace
Aby Vám doplněk fungoval, potřebujete mít na formuláři tyto skripty:
•
•
•

ArtExt.js
ArtARES.js
Váš vlastní skript

Ponechte toto pořadí skriptů.
Ve „Vlastnosti formuláře“ je potřeba nastavit funkci na událost „OnLoad“. Například:
Objekt je název objektu, který máte ve Vašem vlastním skriptu.

Objekt.Common.Onload

Příklad konfigurace (ve Vašem vlastním skriptu)
myPreload.onloaded = function () {
my_ares = new ARES();
my_ares.ares_field_ic = "art_ic"; // povinné - Položka s údajem IČ
my_ares.ares_field_name = "name"; // nepovinné - Položka s názvem společnosti
my_ares.osoby = true; // nepovinné - Stahují se z ARES i osoby?
my_ares.spolecnost.DIC.POLOZKA = "description";
my_ares.spolecnost.DIC.ZOBRAZIT = true;
my_ares.autoDelete = false;
}
myPreload.init();

Rozšíření pro dávkové zpracování
Vzhledem k omezením četnosti a času zpracování dotazů pro webovou službu není součástí
standardního doplňku funkčnost dávkové kontroly změn rejstříkových informací pro všechny
Subjekty (Obchodní vztahy).
Popis funkčnosti
V rámci projektu bude k doplňku vytvořena následující funkčnost:
•
•
•
•
•
•

Systém jednou za den v nočních hodinách vybere 100 subjektů, které mají nejstarší datum
kontroly údajů v ARES
Bude fungovat pouze pro Obchodní vztahy, které mají vyplněné IČ
Pro subjekty se stáhnou aktuální informace dle ARES
Pokud se najde rozdíl mezi hodnotami v ARES a hodnotami v CRM, provede se záznam o
rozdílu do pomocné včetně naznačení rozdílů
U všech kontrolovaných Obchodních vztahů se aktualizuje datum kontroly vůči ARES na
aktuální datum
Pověřený pracovník zadavatele ověří jednotlivé záznamy a akceptuje nebo neakceptuje
změny v CRM

