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PROVĚŘENÍ FIRMY SNADNO,
RYCHLE, POHODLNĚ – ONLINE.
Artemis odhalí nezdravé obchodní partnery ve vašem portfoliu,
prověří vaše potenciální zákazníky a určí jejich obchodní riziko.

KOMU JE URČENA?

Artemis je určena všem pracovníkům ekonomických a finančních
oddělení, jejichž pracovní náplní je
zjištění obchodního rizika. Prověřením
a rámcovým monitoringem obchodních partnerů lze účinně předcházet
nedobytným pohledávkám a úspěšně
tak chránit cash-flow společnosti.

CO OBSAHUJE?

Reporty s podrobnými informacemi
o velikosti společnosti, oboru podnikání, finančními výsledky a finanční analýzou. Obsahuje též přehled o osobách
ovládajících prověřovanou společnost,
kontaktní a adresné údaje.

„Důvěřuj,
ale prověřuj!“
Indikátory insolvence, likvidace,
exekuce, nespolehlivého plátce
DPH a dluhů pro rychlý přehled
o aktuálním stavu společnosti. Ty
se zvýrazní jen v případě aktivní či
historické negativní informace.
Kreditní hodnocení společnosti
prostřednictvím Bisnode Skóring.
Jedná se o predikční skóringový
model vyjadřující míru rizika, že prověřovaná společnost vstoupí do úpadku
v následujících 12 měsících.
Platební morálku společnosti
s unikátní informací o tom, jak firma
průměrně platí svým dodavatelům. To
vše zastoupeno platebním indexem,

který zobrazuje, kolik dní před či
po splatnosti společnost splácí své
závazky. Platební morálku můžete
zjistit u více než 200 tisíc českých
a slovenských společností.
Monitoring negativních změn u vybraného portfolia. Díky tomu je možné
mít stále dobrý přehled o problémech,
které se vyskytnou mezi vašimi obchodními partnery. Nahrajte společnosti
ke sledování a monitoring ohlídá vše
za vás. Jakmile je zachycena jakákoliv
změna, obdržíte e-mailové upozornění.
Vazby mezi podnikatelskými
subjekty na českém a slovenském
trhu. Přehledná grafická vizualizace
majetkových a personálních vazeb
vám umožní prozkoumat okolí firmy
včetně upozornění na problémy formou indikátorů. Zjistíte také, kdo které
firmy vlastní a jaký v nich má vliv.

Díky Artemis získáte komplexní
nástroj pro prevenci vzniku
nedobytných pohledávek.
Umožňuje pohodlný přístup
k denně aktualizovaným informacím o podnikatelských subjektech
v České a Slovenské republice.
Již nemusíte ztrácet čas dohledáváním mnohdy zavádějících
informací na internetu.

KONTAKT

JAK FUNGUJE?

Artemis je založena na nové
produktové platformě Gnosus
společnosti Bisnode a je komplexním
způsobem zaměřena na prověřování
společností na českém a slovenském
trhu. Představuje vhodné řešení
pro různé typy společností, od verzí
pro příležitostné ověření informací
o některém z odběratelů, až po ucelený lustrační nástroj s podrobnými
reporty, základní analýzou majetkových a personálních propojení formou
grafické vizualizace včetně monitoringu negativních změn na vybraném
portfoliu obchodních partnerů.
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Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/artemis
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Ukázka části reportu společnosti
se zvýrazněnými indikátory rizika
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