SOFTWARE TAXOFF
KLIENTSKÝ MODUL + DATABÁZE
SUBJEKT - INDIKÁTOR KREDIBILITY
komponenty: PROGRAMY\TO2Client.exe, TaxSign.dll
DOPLNĚNÍ:

14.9.2012
 Do programu zapracována možnost ověření kredibility pomocí analytických nástrojů serveru www.creditcheck.cz formou
4 indikátorů:
V databázi Creditcheck nebyly nalezeny žádné informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které by mohly (ale nemusely)
mít vliv na bonitu.
Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které mohou (ale nemusí) mít vliv na bonitu.
Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách, které zpravidla mají (ale nemusí) významný vliv na bonitu.
Žádné nebo chybné IČ.

Jedná se o základní orientační službu, kterou společnost Credit Check, s.r.o. poskytuje zdarma, v případě potřeby získání
podrobných výpisů (viz http://www.taxoff.cz/download/CC_PREZENTACE.htm) je potřeba zakoupit příslušné služby ERP
dle aktuálního ceníku CreditCheck, při objednávce uvést systém TAXOFF. Obchodní zástupce společnosti Credit Check,
s.r.o. následně Vaši objednávku ověří a po úhradě Vám přidělí přístupový kód. Tento kód je pak nutné vložit do systému
TAXOFF, viz následující popis.
-Po instalaci verze 214 v aplikaci TaxOff nově naleznete:
Základní menu programu - nové odkazy:
Nastavení -> Licence->
Licence pro CreditCheck

Subjekt->Kredibilita->CreditCheck->
Aktualizace stavu
Detail na www

zde je přednastaven demokód, zajišťující plný přístup k reportům
CreditCheck do 31.10.2012

provede aktualizaci u aktivního subjektu
aktivuje www.creditcheck.cz z výpisem podrobností pro subjekt

Doplňky->Vyhledávání v registrech->Kredibilita->CreditCheck->
Ověření subjektu dle IČO
Aktualizace u všech subjektů
provede aktualizaci u všech subjektů v databázi, doporučeno spustit
ihned po nainstalování verze 214. Jedná se o zdlouhavý proces,
vyhodnocení pro jeden subjekt trvá v závislosti na kvalitě připojení k
internetu od 2-5 sekund.
Panel Oblíbené pro tabulku subjektů - nová ikona
provede aktualizaci u aktivního subjektu a aktivuje www.creditcheck.cz s výpisem podrobností pro subjekt.

Ikona zobrazuje aktuální stav kredibility u aktivního subjektu.

Seznam subjektů - nová položka Kredibilita
V položce je uložena hodnota aktuálního stavu kredibility, v rámci instalace verze 214 je sem všem subjektům
přednastaven jako výchozí stav
(Žádné nebo chybné IČ).
Položku je možno přidat ke kterémukoli stávajícímu pohledu, viz definice masky:




Dopady na uživatele
Nejsou, stačí nahrát verzi.

