Over partnera

MAJTE SVOJE PODNIKANIE
POD KONTROLOU
Nečakajte, či Vám klient zaplatí, ale zefektívnite predom svoje obchodné rozhodnutia. Over partnera je jednoduchý a účinný nástroj,
vďaka ktorému získate vyššiu istotu vo svojom obchodovaní.

OBSIAHNUTÉ MODULY

Over partnera zahrňuje štyri moduly,
ktoré užívateľom umožnia kompletne
riadiť svoje podnikateľské riziká.

Ekonomické údaje

Základný modul obsahuje rozšírené
ekonomické informácie o jednotlivých spoločnostiach. Tieto informácie
poskytujú finančný rozbor spoločnosti,
prehľad, ako si spoločnosť stojí, ako je
schopná splácať svoje záväzky, či nie
je v insolventnom riadení a ďalšie.

“Náskok vďaka
informáciám!“
Väzby

V tomto module je možné získať
informácie o tom, aké väzby má konkrétna osoba v jednotlivých firmách, v
ktorých spoločnostiach má podiely, či
figuruje v predstavenstve spoločností
a podobne. Over partnera sleduje
majetkové prepojenia prostredníctvom
danej osoby. V databáze je viac než
2,9 miliónov osôb ČR a 900 tisíc osôb
v SR.

História

Funkcie histórie umožňujú užívateľovi zobraziť informácie o spoločnosti
vrátane údajov, ktoré ukazujú vývoj
subjektu retrospektívne. Vďaka tejto
funkcii je možné sledovať i historické
väzby či údaje, ktoré boli platné v ktoromkoľvek období vývoja spoločnosti.

Rebríčky

Modul Rebríčky jednoducho zobrazuje
postavenie firmy v rámci jej konkurencie. Zistíte, ako si spoločnosť stojí
medzi ostatnými firmami v obore, alebo
aké postavenie má v rámci kraju, okresu, prípadne celej republiky za sledované obdobie.

UNIKÁTNY INDIKÁTOR
RIZIKA

V produkte Over partnera nájdu
predovšetkým malé a stredné
podniky, rovnako ako aj živnostníci, jednoduchý nástroj zabezpečujúci ich podnikanie pred
základnými rizikami. Svojim
dátovým zázemím sa vyrovná
plne sofistikovaným nástrojom,
umožňuje však jednoduché
ovládanie a ponúka jednoduché a však prehľadné výstupy.
Každý tak ľahko a rýchlo môže
overiť svojich potencionálnych i
súčasných obchodných partnerov, zefektívniť a hlavne zabezpečiť svoje podnikanie

Over partnera obsahuje priebežne
aktualizované informácie o prípadných
záznamoch v rizikových registroch
dlžníkov, úpadcov a podobne. Sleduje,
či firma má, alebo nemá záznam v rizikovom registri (exekúcia, návrh na konkurz, evidované pohľadávky, záznam o
úpadku a iné).
Na prví pohľad tak vidíte, či je obchodovanie s danou firmou bezpečné.
Pokiaľ má firma záznam v rizikovom
registri, umožňuje indikátor po kliknutí
pohľad na detail danej položky.

KOMU JE URČENÝ

Over partnera pomáha hlavne malým
a stredným podnikom včas podchytiť
potencionálne rizikových a nesolventných obchodných partnerov. Do určitej
miery tak nahradí sofistikované riešenia,
na ktoré tieto podniky nemôžu dosiahnuť. Aplikácia pracuje s informáciami o
všetkých právnických osobách. Celkom
zahrňuje 160 000 slovenských subjektov a 600 000 českých.

Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk
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