
Email Alert: Ustawienie notyfikacji dla sprawozdań finansowych wybranych firm 

Alert powinien być ustawiony na słowo kluczowe (Keyword Search). Słowem kluczowym 

może być oczywiście nazwa firmy lub jej numer KRS w apostrofach (np. „0000123456”).  

W przypadku nazwy, nie musi to być pełna nazwa, wystarczy, aby któreś ze słów pojawiało 

się w nazwie rejestrowej. Aby otrzymać notyfikację odnośnie firmy „Wytwórnia Euceryny 

Laboratorium Farmaceutyczne Coel sp. j. E.Z.M. Konstanty” wystarczy włączyć alert na 

słowo „coel”, wówczas jednak w wynikach wyszukiwania będą też inne firmy, w których 

nazwach słowo to się pojawia. Im dokładniejsza nazwa tym dokładniejsze wyniki. 

 

Rysunek 1 - wyniki dla słów kluczowych, które pojawiają się w nazwach firm 

Poszczególne słowa najlepiej oddzielić operatorem OR – wówczas dostaniemy notyfikację, kiedy 

tylko jedno ze słów pojawi się w wyszukiwaniu. 

Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się ustawiając numer KRS jako słowo kluczowe. Ponieważ numer 

KRS jest indywidualny dla każdej firmy, unikniemy sytuacji kiedy firmy o podobnej nazwie ale 

niezwiązane ze sobą pojawiają się w wynikach. Zastosowanie operatora OR działa tak samo w tym 

przypadku. Proszę wpisywać pełen numer KRS, czyli wraz z zerami. 

 

Rysunek 2 - wyniki dla numerów KRS ustawionych, jako słowa kluczowe 

Jedno słowo kluczowe może zawierać maksymalnie 4 tys. znaków, co oznacza, że wykorzystując 

numery KRS i operator OR można jednym alertem ustawić notyfikację na 250 spółek. 

 

 

https://www.emis.com/php/search/doc?pc=PL&dcid=680967008&pcid=PL-EKRS-DOCS&change_selected_countries=1&query_entry=quick
https://www.emis.com/php/search/doc?pc=PL&dcid=680967008&pcid=PL-EKRS-DOCS&change_selected_countries=1&query_entry=quick
https://www.emis.com/php/search/doc?pc=PL&dcid=680967008&pcid=PL-EKRS-DOCS&change_selected_countries=1&query_entry=quick
https://www.emis.com/php/search/doc?pc=PL&dcid=680967008&pcid=PL-EKRS-DOCS&change_selected_countries=1&query_entry=quick


Alert powinien być ustawiony na Polskę jak na poniżej. 

 

 

Aby wyszukiwanie było jeszcze dokładniejsze należy ograniczyć wyszukiwanie słów kluczowych do 

źródła „KRS – financial documents” (w polskiej wersji interfejsu: „KRS - dokumenty finansowe”) jak 

poniżej. 

  

Analogicznie, jeśli nie chcemy, aby dany alert wyświetlał wyniki z tej publikacji należy zaznaczyć 

wszystkie źródła i odznaczyć „KRS – financial documents”.  

 

 

 



Alert będzie wyszukiwał słowa kluczowe również w dokumentach danej firmy, o ile są możliwe do 

odczytania przez skrypty, dlatego w wynikach będą pojawiały się firmy, których nazwa nie zawiera 

słów kluczowych lub KRSu. Dla przykładu: 

  

W tym przypadku żadna firma z wyniku nie posiada w nazwie ani jednego słowa kluczowego. Któreś 

ze słów musiało pojawić się w dokumentach firmy i rzeczywiście tak się stało. Dla spółki Emitel S.A. 

zadziałało słowo „dpd” jak widać poniżej. 

 

Może to być zarówno przydatna jak i niechciana opcja, dlatego aby uniknąć przeszukiwania 

dokumentów pod kątem słów kluczowych, należy ograniczyć wyszukiwanie do tytułu przy ustawieniu 

słowa kluczowego. 

 

Ostatnim ważnym ustawieniem jest oznaczenie w sekcji Delivery Options języka polskiego. Bez tego 

alert nie będzie działa, ponieważ publikacja ma ustawiony j. polski w systemie. 

  


