Ověř partnera

Mějte své podnikání
pod kontrolou.
Nečekejte, zda vám klient zaplatí, ale zefektivněte předem svá
obchodní rozhodnutí. Ověř partnera je jednoduchý a účinný
nástroj, díky kterému získáte větší jistotu ve svém obchodování.

OBSAŽENÉ MODULY

Ověř partnera zahrnuje čtyři moduly,
které uživatelům umožní kompletně
řídit svá podnikatelská rizika.

Ekonomické údaje

Základní modul obsahuje rozšířené
ekonomické informace o jednotlivých
společnostech. Tyto informace
poskytují finanční rozbor společnosti,
přehled, jak si společnost stojí, jak je
schopna splácet své závazky, zda není
v insolvenčním řízení a další.

„Náskok díky
informacím!“
Vazby

V tomto modulu je možné získat
informace o tom, jaké vazby má konkrétní osoba v jednotlivých firmách,
ve kterých společnostech má podíly či
figuruje v představenstvu společnosti
apod. Ověř partnera sleduje majetkové
propojení prostřednictvím dané osoby,
v databázi je více než 2,9 milionu osob
v ČR a 900 tisíc osob v SR.

Historie

Funkce historie umožňuje uživateli
zobrazit informace o společnosti včetně údajů, které ukazují vývoj subjektu
retrospektivně. Díky této funkci je
možné sledovat i historické vazby či
údaje, které byly platné v kterémkoli
období vývoje společnosti.

Žebříčky

Modul Žebříčky jednoduše zobrazuje postavení firmy v rámci její konkurence. Zjistíte tak, jak si společnost
stojí mezi ostatními firmami v oboru,
nebo jaké postavení má v rámci
kraje, okresu případně celé republiky
za sledované období.

OVĚŘ
PARTNERA
V produktu Ověř partnera najdou
především malé a střední podniky,
stejně jako živnostníci, jednoduchý
nástroj zabezpečující jejich podnikání před základními riziky. Svým
datovým zázemím se vyrovná
plně sofistikovaným nástrojům,
umožňuje však snadné ovládání
a nabízí jednoduché, přesto však
přehledné výstupy. Každý tak
snadno a rychle může ověřit své
potenciální i současné obchodní
partnery, zefektivnit a zejména
zabezpečit své podnikání.

UNIKÁTNÍ INDIKÁTOR
RIZIKA
Ověř partnera obsahuje průběžně
aktualizované informace o případných
záznamech v rizikových registrech
dlužníků, úpadců apod. a sleduje,
zda firma má nebo nemá záznam
v rizikovém registru (exekuce, návrh
na konkurz, evidované pohledávky,
záznam o úpadku aj.).
Na první pohled tak vidíte, zda je
obchodování s danou firmou bezpečné.
Pokud má firma záznam v rizikovém
registru, umožňuje indikátor po rozkliknutí pohled na detail dané položky.

KONTAKT

KOMU JE URČEN

Ověř partnera pomáhá zejména
malým a středním podnikům včas
podchytit potenciální rizikové a nesolventní obchodní partnery. Do určité
míry tak nahradí sofistikovaná řešení,
na která tyto podniky nemohou dosáhnout. Aplikace pracuje s informacemi
o všech právnických osobách. Celkem
zahrnuje 600 000 českých a 160 000
slovenských subjektů.
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