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НОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗАПОВНЕННЯ 

КАРТОК КОНТРАГЕНТІВ В ПРОГРАМАХ 

«1С:ПІДПРИЄМСТВО» ТА «BAS» 

Пактум.Контрагент - новий сервіс для автоматичного створення 

(актуалізації) карток контрагентів в програмах «1С:Підприємство» та «BAS». 

Робота сервісу базується на основі даних відкритих державних реєстрів. 

Все досить просто! Варто  ввести лише код ЄДРПОУ для юридичних осіб або 

ІПН для фізичних осіб-підприємців і в поля картки новоствореного контрагента 

буде автоматично занесена інформація: 

• скорочене та повне найменування контрагента; 

• адреса; 

• телефон та e-mail; 

• керівник;  

• система оподаткування. 

Також реалізована групова обробка кодів ЄДРПОУ/ІПН за списком. 

Такий спосіб заповнення доступний як з форми створення нового 

контрагента, так і з форми створення первинного документа(рахунка, накладної, 

акту). 

Переваги сервісу: 

• економія часу на ручному внесенні даних по контрагентах; 

• виключення помилок в реквізитах; 

• актуалізація інформації по раніше внесених контрагентах. 
 

Доступ до сервісу Пактум.Контрагент може оформити будь-який 

користувач програмних продуктів для автоматизації бізнесу (1С: Підприємство, 

BAS). Після перевірки даних для реєстрації користувач отримує ключ активації 

(пінкод). Код активації сервісу (пінкод), сформований по заявці, слід активувати 

протягом 180 днів з дати генерації. 

Сервіс вважається активованим після першого звернення до сервісу 

(створення нової картки контрагента або актуалізація даних в існуючій картці 

контрагента).  

Сервіс Пактум.Контрагент діє до настання однієї з подій - закінчення 

терміну дії або до досягнення максимальної кількості запитів:  

• бізнес-2200 - діє 12 місяців з дати активації або до моменту списання з 

балансу 2200 карток,  

• бізнес-1200 - діє 6 місяців з дати активації або до моменту списання з 

балансу 1200 карток,  
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• бізнес-300 - діє 3 місяці з дати активації або до момент списання з 

балансу 300 карток.  

 

 

Пакети сервісу Пактум.Контрагент мають обмеження за кількістю запитів на 

добу - не більше 50 запитів. 

Для продовження використання сервісу Пактум.Контрагент слід його 

придбати і активувати наступний пінкод.  

У налаштуваннях сервісу доступна наступна статистична інформація: дата 

активації, поточний баланс (залишок) запитів, інформація про дату закінчення дії 

сервісу. 


