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API Monitor upadłości - cennik 

 

Okres (miesiąc) Cena netto za 1 mc Wartość netto za okres 

1 150,- 150,- 

3 140,- 420,- 

6 130,- 780,- 

12 120,- 1440,- 
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API Monitor upadłości – konfiguracja 

 

1. Po zarejestrowaniu się na stronie poprzez link z witryny WWW.mDataFlow.pl – Monitor upadłości -> Usługa API Monitor upadłości, w 

pierwszym kroku określamy okres wykupienia usługi, wprowadzamy dane do faktury. W kolejnym kroku zostanie wygenerowany Token, który 

pobieramy naciskając klawisz Copy (rys.1). 

 
Rys.1. 
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2. Pobrany Token należy wprowadzić do mDataFlow. Uruchamiamy dfOpcje i po zalogowaniu się na użytkownika sysdba, w zakładce Ogolne – 

Parametry systemowe wpisujemy w linii wyszukiwania KRS i naciskamy Enter. W parametrze KRS_MONITOR_TOKEN w trybie edycji 

wklejamy Token w pole Wartość parametru i zapisujemy zmiany (rys.2). 

 
Rys.2. 
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3. Kontrola wskazanego klienta : Dane – Lista kontrahentów – Akcja – Sprawdz w monitorze upadłości (rys.3). lub Grupa CRM – Kontrahenci – 

Akcja – Sprawdz w monitorze upadłości (rys.4). Oczywiście kontrahentów w mDataFlow powinny być codziennie aktualizowane w zależności 

od posiadanych funkcjonalności : mAPI, Import kompletu plików. 

 
Rys.3. 
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Rys.4. 
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4. Parametryzacja harmonogramu. Po aktualizacji mDataFlow poprzez AutoUpdate, w opcji Administracja – Harmonogram – Zadania wedłlug 

harmnogramu pojawi się wpis dotyczący automatycznego sprawdzania klientów z bazą Monitor Upadłości (rys.5). 

 
Rys.5. 
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W trybie Edycja ustawiamy parametry związane z działaniem opcji (rys.6). ID Powiadomienia – wybieramy skonfigurowaną skrzynkę mailową SMTP 

(konfiguracja pkt.5) do wysyłania notyfikacji. Adresy e-mail odbiorców – wpisujemy adresy osób do których mają dotrzeć notyfikacje. Rodzaj 

załącznika – wybieramy formę notyfikacji PDF, html. 

 

 
Rys.6. 



 

INTERCOMP 8 

 

 

API Monitor upadłości - cennik 

 

INTERCOMP Mariusz Kuboszek, serwis i obsługa tel. 602 220 758 , 501 437 153 

www.mdataflow.pl 

Po zakończeniu konfiguracji parametr w górnej części, należy w dolnej sekcji dodać tzw wyzwalach, czyli określić od kiedy i co ile powinna 

wykonywać się automatyczna kontrola (rys.7). W polu Nazwa możemy wprowadzić dowolną nazwę pozycji, np. monitor, w polu Typ wybieramy Data 

Czas, następnie ustawiamy datę uruchomienia i godzinę. Monitor upadłości pojawia się w godzinach przedpołudniowych, więc można ustawić około 

13.00 czas uruchomienia.  Jednostka określa co ile ma opcja się uruchamiać – ustawiamy Godzina, a w polu Interwał – 24. 

 
Rys.7. 
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Istnieje możliwość skonfigurowania raportu zapisywanego do pliku (rys.8). W tym celu w polu Parametr należy wpisać ścieżkę do zapisu pliku z 

wynikiem wyszukiwania. Stosujemy podwójne ukośniki, wpisu dokonujemy pomiędzy wskazanymi cudzysłowami (kolor niebieski). 

 

 
Rys.8 
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5. Konfiguracja Skrzynki SMTP. Aby poprawnie uruchomić wysyłanie notyfikacji dla Monitora Upadłości powinna być sparametryzowana 

skrzynka SMTP (rys.9). W pierwszym polu wybieramy Id user (użytkownika mDataFlow, może być założony użytkownik tylko do wysyłania 

notyfikacji), Rodzaj konta określamy jako Konto notyfikacji, Zapisywanie wiadomości wysyłanych – Lokalnie. 

 
Rys.9. 
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6. Rejestr Monitor KRS został stworzony z myślą o ewidencjonowaniu zapytań do bazy API - Monitor upadłości. W dfOpcje należy ustawić 

uprawnienia dostępu do rejestru (rys.10). 

 
Rys.10. 
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W mDataFlow opcja dostępna Grupa CRM – Monitor KRS (rys.11). 

 

 
Rys.11. 


