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Вступ 

Конектор "YouControl" на платформі Creatio дозволяє отримувати різноманітну 

інформацію із відкритих джерел (державних реєстрів) про кожну компанію України та 

ФОП. 
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Старт роботи та налаштування додатку 

Встановлення конектора здійснюється стандартними засобами: встановлення з 

файла або вибір з Marketplace. 

Після встановлення додатку рекомендуємо виконати повторний вхід до системи 

Creatio. 

 

 

Щоб відкрити налаштування додатку, перейдіть у Дизайнер системи. 

 
 

У розділі Імпорт і інтеграції виберіть пункт [Налаштування конектора YouControl]  

 

 

При першому запуску конектора заповніть форму реєстрації та натисніть кнопку 

Зберегти. 

https://pre-marketplace.terrasoft.ua/developer/14220/apps-list/edit/16513
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В налаштуваннях коннектора YouControl заповніть поле Колонка ЕДРПОУ (1), 

значення у цьому полі повинно відповідати полю 

у картці Контрагента, у яке ви плануєте записувати ЕДРПОУ.Натисніть кнопку 

Зберегти (2). 
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Налаштування API групи контрагентів/контактів 

 

Примітка 

APІ групи контактів налаштовуються ідентично до API групи 

контрагентів 

 

Щоб додати API групу контрагента, на вкладці API контрагентів натисніть на плюс 

в деталі API групи контрагентів.  

 

 

Заповніть поле Назва(1) та натисніть плюс в деталі API в групі (2). 

 

 

У наступному вікні виберіть один, або декілька модулів та натисніть на кнопку 

Вибрати. 
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Налаштування Масової синхронізації 

Щоб налаштувати Масову синхронізацію перейдіть на вкладку [Масова 

синхронізація]. Натисніть на плюс в деталі [Налаштування масової синхронізації].  

  
 

Заповніть поле Назва (1), натисніть плюс в деталі 

[Конфігурація завантаження API] (2) та виберіть для кого буде налаштована масова 

синхронізація (3). 

 
 

Заповніть поля Назва та Група контакту (групи контактів налаштовуються у розділі 

Контакти [Фільтри/групи]) та натисніть плюс в деталі [API]. 

 
 

Виберіть один або декілька модулів та натисніть кнопку Вибрати  
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Поверніться назад натиснувши кнопку Закрити. 

Перейдіть на вкладку [Розклад] та натисніть плюс в деталі Розклад. 

 
 

Заповніть поля Назва, Періодичність запуску процесу, Дата і час запуску, 

Часовий пояс, Активний, Повторювати при пропуску(для повторного запуску 

синхронізації у разі збою) та натисніть кнопку Зберегти. 
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Ручний запуск Масової синхронізації 

У конекторі YouControl реалізована можливість ручного запуску  Масової 

синхронізації не чекаючи вказаної Дати і часу запуску. Для цього перейдіть на 

вкладку Масова синхронізація, знайдіть потрібний вам розклад та натисніть на 

кнопку [Почати синхронізацію]. 

 
 

Скасування Масової синхронізації 

Щоб скасувати синхронізацію, перейдіть на вкладку Журнал (1), 

знайдіть відповідну синхронізацію та натисніть на кнопку [Скасувати синхронізацію] 

(2). 
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Вкладка «Статистика виконання» 

Щоб перевірити залишок запитів та статистику виконання запитів перейдіть у 

вкладку «Статистика виконання» (1) та виберіть один з пакетів в деталі 

«Пакети» (2). 

 

На сторінці деталі показаний загальний ліміт запитів та залишок запитів (1). 

На деталі «Використання API» показана кількість використаних запитів по конкретній 

АРІ(2).
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Користування конектором YouControl  

Приклад для контрагентів 

 
Для завантаження інформації по контрагенту(за умови, що конектор налаштований), 

на картці контрагента заповніть поле (яке було вказане у Налаштуваннях 

конектора YouControl) (1), натисніть кнопку Зберегти (2) та натисніть кнопку 

Запит у YC(3) виберіть одну з налаштованих API груп (4). 

 

 

Натисніть на посилання запису, повинен відкритись регістр заповнений відповідними 

даними. 
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Якщо немає посилання переходимо на вкладку Журнал. 

 
 

Натисніть на відповідний запис в деталі. 

 
 

Бачимо інформацію, чому не завантажився модуль. 

 

 

Примітка 

Користування конектором для контактів ідентичне. 
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Бізнес-процеси в коннекторі YouControl 

Конектор YouControl передбачає бізнес-процеси для завантаження даних з модулів  

Автоматичне заповнення реквізитів клієнтів та Єдиний державний реєстр у 

картку Контрагента. 

 
 

Бізнес-процес Зберігання даних API у картку контрагента 
(Автоматичне заповнення реквізитів клієнтів) 

При запуску синхронізації модуля [Автоматичне заповнення реквізитів клієнтів] 

процес завантажує у картку контрагента поля: 

• Назва на основі поля [Скорочене найменування юридичної особи] 

• Альтернативна назва на основі поля [Повне найменування юридичної 

особи] 

Створюється Адрес контрагента на основі поля [Місцезнаходження юридичної 

особи] 

Створюється Контакт на основі поля [ПІБ керівника] 

 
Бізнес-процес Зберігання даних API у картку контрагента (Єдиний 

державний реєстр) 

При запуску синхронізації модуля [Єдиний державний реєстр]  завантажує з модуля 

у картку контрагента поля: 

• Назва на основі поля [Скорочене найменування] 

• Альтернативна назва на основі поля [Повне найменування] 

• Створюється поле Мобільний телефон в деталі Засоби зв’язку на основі 

поля [Телефон 1] 

• Створюється поле Мобільний телефон в деталі Засоби зв’язку на основі 

поля [Телефон 2] 

• Створюється поле Email в деталі Засоби зв’язку на основі поля [Контактний 

email] 

• Створюється поле Факс в деталі Засоби зв’язку на основі поля [Факс] 

• Створюється поле Web в деталі Засоби зв’язку на основі поля [Веб-сайт] 

• Створюється Адреса контрагента на основі поля [Адреса] 

• Створюється Контакти на основі деталі [Підписанти]  
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Опис елементів бізнес-процесу [Зберігання даних API 

у картку контрагента(Єдиний державний реєстр)] 

• Встановлення UsrId - передача ID доданого або зміненого запису модуля 

[Єдиний державний реєстр] у параметр UsrId. 

• Читати Єдиний державний реєстр – читання модуля [Єдиний державний 

реєстр] у якого ID дорівнює ID доданого або зміненого запису. 

• Читати контрагента – читання контрагента по якому запущена синхронізація 

модуля [Єдиний державний реєстр]. 

• Встановлення Назви та Альтернативної назви контрагента – запис у 

картку Контрагента полів [Назва] та [Альтернативна назва] значення полів 

модуля Єдиний державний реєстр [Скорочене найменування] та [Повне 

найменування] відповідно. 

• Парсинг адреси – це користувацький елемент бізнес-процесу, який приймає 

у поле [Необроблена адреса] значення поля [Адреса] модуля Єдиний 

державний реєстр. Після виконання елементу, [Необроблена адреса] 

розбивається та записується у поля: 
▪ Адреса  
▪ Країна 
▪ Місто 
▪ Область 
▪ Поштовий індекс 

• Читати адрес контрагента – перевірка на існування [Адреса контрагента] 

завантаженої з модуля Єдиний державний реєстр або Автоматичне 

заповнення реквізитів клієнтів. 

• Зміна адреси контрагента – використовується якщо [Адреса контрагента] 

завантажена з модуля Єдиний державний реєстр або Автоматичне 

заповнення реквізитів клієнтів вже існує. Оновлює інформацію адреси 

контрагента на основі полів елемента [Парсинг адреси]. 

• Додавання адреси контрагента – використовується якщо [Адреса 

контрагента] завантажена з модуля Єдиний державний реєстр або 

Автоматичне заповнення реквізитів клієнтів НЕ існує. Створює [Адреса 

контрагента] на основі полів елемента [Парсинг адреси]. 

• Читати Email – перевірка на існування в деталі [Засіб зв'язку контрагента] 

Email-a який вказаний в полі [Email] модуля Єдиний державний реєстр. 

• Додавання Email –використовується якщо НЕ існує Email-a, який вказаний у 

полі [Email] модуля Єдиний державний реєстр. Додає [Засіб зв'язку 

контрагента] з типом Email та заповнює його значенням з поля [Email] модуля 

Єдиний державний реєстр. 

 

Примітка 

Елементи  Читати/Додавання (Телефон 1, Телефон 2, Факс, Веб-сайт) аналогічні 

до елементів Читати/Додавання Email. 

 
 

 

• Читати Підписанти контрагента – читання елементів деталі [Підписанти] 

модуля Єдиний державний реєстр. 

• Додавання контакту (ЄДР) – підпроцес, який створює контактів на основі 

вхідних параметрів. Приймає вхідні параметри [Контрагент] з елементу 

процесу Читати контрагента та [ПІБ] з елемента процесу Читати 

Підписанти контрагента.  
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Елементи підпроцесу Додавання контакту (ЄДР) 
▪ Читати контакт – перевірка на існування контакту із заповненими 

полями [ПІБ] та [Контрагент] відповідно до вхідних параметрів. 
▪ Додати контакт – додавання контакту, заповнення полів контакту 

[ПІБ] та [Контрагент] відповідно до вхідних даних. 

 

 

 

Примітка 

Бізнес-процес Зберігання даних API у картку контрагента 

(Автоматичне заповнення реквізитів клієнтів) налаштовується 

ідентично. 
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Налаштування прав доступу до YouControl 

По замовчуванню права доступу має тільки Supervisor. 

 
Для налаштування прав доступу запитів до YouControl перейдіть у «Налаштування 

конектора YouControl». 

 
Перейти на одну з створених API груп контрагентів. 

Натиснути на Дії (1) та Налаштувати права доступу (2). 

 
Натиснути Додати (1) та вибрати права в залежності від потреби (2). 

 
 

 


