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RDI Service 

Regulatory Data Information Service (RDI Service) – сервіс для автоматичного 
оновлення періодичної нормативно-довідкової інформації в типових прикладних 
рішеннях (конфігураціях). 

За допомогою даного сервісу Ви матимете змогу одним кліком оновити 
наступні довідники та регістри інформаційної бази, зокрема:  

 Нормативні величини для розрахунку зарплати (мінімальна оплата 
праці, прожиткові мінімуми, індекси інфляції) 

 Мінімальний та максимальний розміри бази для нарахування ЄСВ на 
ФОТ 

 Розміри пільг ПДФО 
 Розміри ставок для ПДФО та ЄСВ на ФОТ 

 курси валют (є можливість завантажити курси на дату або за період); 

 класифікатор банків; 

 класифікатор професій; 

 класифікатор КОАТУУ (Класифікатор об'єктів адміністративно-
територіального устрою України); 

 класифікатор УКТЗЕД (Українська класифікація товарів 
зовнішньоекономічної діяльності); 

 класифікатор ДКПП (Державний класифікатор продукції та послуг); 

 підстав спеціального стажу; 

 класифікатор підстав звільнення за КЗПП. 

«RDI Service» надає змогу отримати інформацію про строки подання звітності, 
а також терміни сплати податків та зборів, що відображається у спеціальній формі 
«Календар бухгалтера».  

Окрім того, надається доступ до спеціальної форми «Новини ІТС», де 
відображається інформація про вихід нових версій конфігурацій та звітності. 

 

Порядок підключення RDI Service 

Крок 1. Вікриваємо розділ програми «Адміністрування», де обираємо пункт 
«Інтернет-підтримка та сервіси»  
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Крок 2. У наступному вікні, що відкриється, тиснемо кнопку «Підключити». 
Після цього на екрані з’явиться додаткове вікно, в якому Ви маєте вести логін і 
пароль від особистого кабінету на сайті portal.bas-soft.eu  

 

 

Підтвердженням успішної активації інтернет-підтримки у інформаційній базі, має 
стати поява кнопки «Відключити», а також відображення Вашого логіну у 
відповідному рядку  

 

Крок 3. Після активації інтернет-підтримки, повертаємося до розділу 
«Адміністрування», де обираємо пункт «Запуск завантаження RDI» 

 

 

Спочатку рекомендуємо перевірити доступ до сервісу за допомогою 
відповідної кнопки.  
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Крок 4. Якщо внизу вікна конфігурації з’явилося повідомлення «Доступ 
дозволено», можна безпосередньо провести оновлення періодичної інформації за 
допомогою кнопки «Запустити». 

По звершенню процесу, програма виведе на екран інформаційне повідомлення в 
якому буде відображено перелік регістрів, що були оновленні або оновлення для 
яких були відсутні. 

Додатково, за допомогою посилання «Редагувати настройки», Ви маєте 
можливість більш детально проаналізувати, які саме показники оновлює сервіс RDI. 
За потреби є можливість змінити стандартні налаштування (зняти чи проставити 
галочку біля відповідного пункту) та зберегти їх. 
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 Крок 5. Існує можливість встановлення графіку автоматичного запуску 
оновлення нормативно-довідкової інформації. Для налаштування конкретного 
розкладу необхідно перейти за наступним шляхом: розділ Адміністрування – 
«Налаштування інтернет-підтримки» – підрозділ «Настройки RDI Service» – 
«Настроїти регламентне завдання».  

 

 

 У вікні, що відкриється, переходимо за посиланням «Розклад». 

 

 У на екрані з’явиться додаткова форма, в якій Ви матимете змогу налаштувати 
порядок автоматичного запуску сервісу РДІ, погодинно, щоденно, щотижня чи за 
іншим зручним для Вас графіком. 

 


