Systém Sledování Vazeb
Bankovním pohledem k firemní prosperitě

Ekonomické informace a vazby o všech společnostech a živnostnících
na jednom místě
„Proč spolupracovat s problémovými
společnostmi, když informace o nich
a jejich propojení jsou na dosah ruky!“

Systém SSV obsahuje nejaktuálnější
sdružená data o všech živnostnících a firmách registrovaných v České republice.

Systém Sledování Vazeb (SSV) je unikátní
nástroj pro rychlé zobrazení ekonomického
zdraví firem a vzájemných vztahů se spjatými
osobami či dalšími společnostmi.

Komu je SSV určen?

SSV integruje přes 40 veřejných i komerčních
informačních zdrojů a umožňuje během
několika vteřin rozkrýt pozadí každého
ekonomicky aktivního subjektu, a to nejen
v České Republice ale i na Slovensku.
SSV nabízí také univerzální možnost
monitoringu změn. Předmětem monitoringu
může být podle výběru uživatele více než
30 položek (změna adresy, statutárních
orgánů, vlastníků, dlužnických záznamů,
insolvenčního řízení, konkurzy, likvidace apod.).

Systém SSV je určen všem, kteří chtějí rychle
a komfortně zjistit, jaké je ekonomické zdraví
jejich potenciálních i stávajících obchodních
partnerů a jejich ekonomicky spjatých
ekonomických skupin.
Díky svým unikátním možnostem je SSV
využíván nejen ve finanční sféře, státní
správě, bezpečnostních složkách, politických
stranách, ale i v distribučních či průmyslových společnostech.

www.ssv.cz

Systém Sledování Vazeb
S čím Vám SSV pomáhá?

Čemu může SSV zabránit?

spolupraccovat pouze se solventními
partnery

spolupráci s rizikovými a nesolventními
firmami či živnostníky

uspořit náklady spojené s vymáháním
pohledávek

růstu neplnění finančních závazků ze
strany obchodních partnerů

poskytuje podporu pro řízení splatnosti
faktur

spolupráci s „bílými koňmi“ či
společnostmi s neprůhlednou vlastnickou
strukturou

automaticky sledovat stavy v Insolvenčním
rejstříku
s nalezením nových klientů
v informační připravenosti pro uzavření
dlouhodobých kontraktů
ke zvýšení transparentnosti výběrových
řízení
automatizovaně monitorovat změny stavů
u obchodních partnerů
sledovat a analyzovat dostupné finanční
údaje o společnostech
se získáním informací o nových dlužnících

Aktivní zasílání změn e-mailem
nejen o insolvenčních řízeních
„Odpovědnost za sledování změn stavů
v Insolvenčním rejstříku u obchodních
partnerů je na každé firmě. Můžete jej
sledovat jednoduše a efektivně!“
Monitoring negativních stavů napříč celou
databází SSV poskytuje ve zvoleném
intervalu automatické upozorňování na
vybrané informace o firmách a živnostnících.
Nesrovnatelnou výhodou je propojení
informací z podnikatelského prostředí spolu
s informací o dluzích a dalších rizikových
stavech do jedné zprávy.

Data jsou zobrazena v několika pohledech, zde je ukázka grafu typu Tree a Star.
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Komu je monitoring určen?

Seznam monitorovaných kritérií:

Automatický monitoring je určen všem
společnostem, které chtějí být pravidelně
informovány o rizikových stavech spojených
s insolvenčním řízením či se změnami stavů
svých stávajících či potenciálních partnerů.

Akcionáři

Je schopen ušetřit i stovky hodin měsíčně.
Uživatelé mají pod kontrolou celé
podnikatelské prostředí najednou a zároveň
předejdou vzniku budoucích problémů.

Identifikační údaje
společnosti

Upozornění je možné zaslat i v případě
zhoršení ekonomického zdraví daného
subjektu či v jeho blízkém okolí, což je na
českém trhu unikátní.

Člen dozorčí rady
Družstvo představenstvo
Exekuce

Kapitál, akcie
Komandisté
Komplementáři
Konkurzy
Likvidátor
Odštěpný závod

Zřizovatel státního
podniku
Zřizovatelé obecně prosp. spol.
Zřizovatelé odštěpného závodu
Zřizovatelé
nadace
Notářský zápis
Ostatní
Podpisové vzory
Posudek znalce
Účetní závěrky

Ostatní ujednání

Usnesení o konkursu/vyrovnání

varovný systém před nekorektními firmami

Prokurista

Výroční zpráva

možnost rychlé reakce na rizikové změny

Předmět činnosti

úspory spojené s vymáháním pohledávek

Příspěvková
organizace

Zakladatelské
dokumenty

Monitoring nabízí :

úspory času při pravidelném prověřování
partnerů
transparentnost smluvních vztahů (změna
adresy, o které nás partner neinformoval, apod.)

Statutární orgán
Vklady společníků
Zápis společnosti

Dlužnická data
Návrhy na konkurz
MPSV
Insolvenční
rejstřík

zásadní podporu pro řízení splatnosti faktur
jednoduché používání - „vložit a zapomenout“
vyhledávání změn dle zadaného období

Po zadání seznamu IČ, nastavení
sledovaných kritérií, intervalu zasílání
a e‑mailové adresy je monitoring připraven.

definice skupin prověřovaných subjektů

Jednoduché používání
„Monitoring změn v Systému Sledování
Vazeb je cenově dostupný a efektivní
nástroj pro varování.“
Přístup do Monitoringu je prostřednictvím
internetového přístupu a veškeré nastavení
se provádí přes internetový prohlížeč
(Internet Explorer).

Další doplňkové moduly
a funkcionality
„Systém Sledování Vazeb je obsáhlou
komplexní databází pro kvalitní
a všestrannou spolupráci
v podnikatelském prostředí.“
SSV obsahuje několik nadstavbových
funkcionalit a modulů, které lze provozovat
i samostatně:

Systém Sledování Vazeb
Blacklist

Detail subjektu s podrobnými položkami:

modul sdružující negativní informace
o všech živnostnících a firmách (likvidace,
návrh na konkurz, konkurz, dluhy,
insolvence, úpadek apod.) Data
aktualizovaná na denní bázi jsou
k dispozici za celou databázi nebo ve
formě denních rozdílových souborů ve
formátu .csv nebo XML V současnosti
obsahuje soubor pro celou databázi více
než 500 000 negativních záznamů.

Finanční závěrky
funkcionalita rozšiřující detailní informace
subjektu o finanční výkazy (rozvaha
a výkaz zisků a ztrát). K dispozici je téměř
půl miliónu finančních závěrek ve
strukturované podobě s ročním přírůstkem
přibližně 120 000 nových záznamů.

Creditinfo Predictor Score
risková funkcionalita (rodina skórkaret),
která
na
základě
finančních
a nefinančních údajů předpovídá s jakou
pravděpodobností se daný subjekt
dostane v dalších 12 měsících do
problémů (likvidace, konkurz, neplacení
závazků). Výsledek je vyjádřen procentem
pravděpodobnosti a slovním komentářem.
Metodika hodnocení je pravidelně
aktualizována v pololetních intervalech.

Katastr nemovitostí
z SSV je možné se připojit do databáze
Katastru nemovitostí a u prověřovaných
subjektů zjistit přehled nemovitého
majetku včetně jednotlivých listů
vlastnictví v PDF.

Proč SSV?
Snadnější výběr obchodního partnera
Silný nástroj pro řízení finančních rizik

186 00 Praha 8

Automatická kontrola spolehlivosti
obchodního partnera

Česká republika

Nejaktuálnější informace včetně historie

Tel.: + 420 236 080 400

Nejkomplexnější zdroj v ČR!

Sokolovská 100/94

Fax: + 420 236 080 402
info@creditinfosolutions.com
www.creditinfosolutions.com

Navštivte www.ssv.cz.

