
Použití Finstat při zakládání záznamu  

Zakládání firmy pouze na základě názvu  
Následující postup je použitelný, pokud zakládáme firmu a víme pouze název společnosti (ne IČO). Ve 

formuláři pro založení nové firmy zadáme celý nebo část názvu, odskočíme z pole Název a klikneme 

na funkci „Ulož dle Finstat“.  

Pozn.: Důležité je opustit pole Název a tím prakticky potvrdit zadání textu. V opačném případě 

považuje CRM pole za nevyplněné.  

 

 



Na základě zadaného textu nám CRM nabídne výběr firem, které byly dohledány v databázi Finstat.  

 

 

Uživatel vybere firmu, jež chce založit a klikne na funkci „Potvrdit“. Následně je založena firma a jsou 

doplněny veškeré informace, které byly ve Finstat k dispozici.  



 

 



Zakládání firmy na základě IČO  
Pokud zakládáme firmu a víme její IČO zadáme ho před kliknutím na funkci „Uložit dle Finstat“.  

Pozn.: i zde je opět důležité odskočit z pole IČO (před použitím funkce) a tím potvrdit zadání.  

 

 



Pokud je IČO dohledáno ve Finstat, založí se záznam firmy a doplní se okamžitě všechny dostupné 

informace/pole z Finastat.  

 

  



Použití Finstat u existujících záznamů  
Existující firmy v CRM je možné aktualizovat na základě informací z Finstat.  

Firma s vyplněným IČO  
Pokud má firma v CRM vyplněno IČO tak, po kliknutí na funkci „Finstat“ v ribbonu se aktualizují 

definovaná políčka v kartě firmy na základě informací v databázi Finstat.  

 



 

Firma bez zadaného IČO  

 

 



Pokud v záznamu firmy smažeme IČO a klikneme na funkci „Finstat“, nabídne CRM seznam firem 

z databáze Finstat filtrovaný dle CRM pole Názov firmy.  

 

 

Uživatel vybere záznam, dle kterého chce doplnit informace do CRM a klikne na funkci Potvrdit.  

 

 



Karta firmy se takto aktualizuje na základě dat v databázi Finstat.  

 

 

  



Periodická aktualizace záznamů dle Finstat  
CRM Systém je připraven na pravidelnou aktualizaci záznamů firem na základě údajů v databázi 

Finstat. Základem pravidelné aktualizace je entita Periodic workflows. 

 

 

Zde je připraven vodící záznam Finstat aktualizace firem.  

   

 

V tomto záznamu je definován:  

 Interval spouštění pravidelné aktualizace v hodinách,   

 Datum a čas příštího spuštění aktualizace,  



 Maximální množství záznamů ke zpracování – tento limit je stanoven, aby nebyl vyčerpán 

denní/měsíční limit počtu dotazů do Finstat databáze,  

 Stránkování počtu záznamů – po jakých dávkách jsou záznamy zpracovávány – toto číslo musí 

dělitelem pole Maximální množství záznamů ke zpracování, případně tato 2 pole musí být 

shodná.  

 

Aktualizaci v CRM systému provádí pracovní postup „Projdi záznamy“ (viz obr. níže). V každou chvíli 

by nad záznamem Finstat aktualizace firem měl být právě jeden pracovní postup ve stavu „Čekání“ – 

tento pracovní postup čeká na příslušný čas spuštění a pak provede aktualizaci. Ostatní záznamy (ve 

stavu „Úspěch“) archivují historické běhy automatických aktualizací.  

 


