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Jak Napojení na Cribis Connected funguje 
v praxi?

Užívání této obchodní jednotky přinese 
benefity pro nejrůznější pozice napříč celou 
firmou: 

Obchodní manažer si snadno vyselektuje 
potenciální klienty – o stupni rizika 
vypovídá například Index Cribis. Kontakt 
na vybrané subjekty pak zobrazí 
jediným kliknutím, stejně jako informace 
o konkrétních osobách. 

Marketingový manažer může efektivně 
vyhledávat nové příležitosti a prověřit 
míru úspěšnosti vybraných tržních 
segmentů – data je totiž možné filtrovat 
dle různých požadavků. 

Ekonomický ředitel, nákupčí, firemní 
právník i management prověří během chvíle 
finanční zdraví i obchodní vazby partnerů 
či dodavatelů pomocí diagramu vazeb 
a porovnají ekonomickou situaci subjektů 
v tržních segmentech.

Nová obchodní jednotka 
informačního systému QI 
Napojení na Cribis Connected 
je vhodná pro všechny 
firmy, které chtějí efektivně 
prověřit stávající i potenciální 
obchodní partnery, tedy 
své dodavatele, konkurenty 
a klienty z České republiky 
i Slovenska. K potřebným 
datům se dostanete přímo 
z QI. Výsledkem je ucelený 
pohled na hospodaření daného 
podnikatelského subjektu.
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Více informací získáte u svého implementačního partnera nebo se zeptejte přímo nás na e-mailu:

Proč se Vám 
Napojení 
na Cribis 
Connected 
vyplatí? 

 ■ Pohodlný přístup k informacím 
z jednoho místa

Prověřovat každou účetní operaci 
či obchodního partnera již nebude 
náročné. Data nemusíte vyhledávat 
prostřednictvím mnoha různých 
rejstříků a dalších veřejných zdrojů, 
důležité údaje o firmách najdete přímo 
v QI. Z jednoho formuláře tak získáte 
souhrnné informace. Data se do QI 
přenáší z aplikace Cribis, která obsahuje 
obchodní, finanční a marketingové údaje, 
přičemž využívá 85 různých informačních 
zdrojů a zahrnuje více než 10 milionů 
subjektů z České republiky i Slovenska. 
Poskytovatelem je společnost 
CRIF - Czech Credit Bureau. Do aplikace 
Cribis se lze přihlásit i přes webové 
rozhraní jedním klikem z QI. 

 ■ Vždy víte, s kým jednáte

Prověřujte s QI podnikatelské subjekty 
ze všech stran, využít můžete:

 ▪ souhrnné hodnoticí nástroje, 
a to Semafor Cribis (údaje 
u jednotlivých záznamů odráží závažnost 
varovných ukazatelů) a Index Cribis 
(pomocí stupňového hodnocení ukazuje 
schopnost splácet závazky),

 ▪ základní ekonomické ukazatele 
za poslední známé účetní období,

 ▪ součástí je i sekce Varování, která 
obsahuje aktuální i historické informace 
upozorňující na možné riziko (například 
konkurzy, insolvence, dluhy, zástavní 
práva nebo exekuce), 

 ▪ monitoring důležitých událostí. 
Sekce Přehled změn zobrazuje všechny 
zachycené změny – ty nejnovější jsou 
k dispozici na prvních řádcích. Záznamy 
je možné dále filtrovat a řadit. Výběr 
subjektů závisí jen na Vás. Společnosti 
lze sledovat z různých hledisek, 
například možnou insolvenci. Díky tomu 
včas přihlásíte pohledávky do 
insolvenčního řízení.

 ■ Intuitivní a známé prostředí

Pokud již QI využíváte, jistě oceníte 
zobrazení dat ve stávajícím uživatelském 
rozhraní, na které jste zvyklí. 

Návaznost informací a jejich řazení 
vychází z již zavedených principů. 
Stejně jako v ostatních formulářích jsou 
také v záhlaví formuláře Registr Cribis 
vypsány identifikační a kontaktní údaje 
k subjektu. 

 ■ Informace z různých pohledů

Data v QI lze přizpůsobit a filtrovat 
podle Vašeho přání. Informace z aplikace 
Cribis tak můžete snadno využít v rámci 
automatizovaných firemních procesů. 
Z webové aplikace pak získáte přístup 
k dalším údajům: zobrazíte například 
diagramy obchodních a majetkových 
vazeb nebo informace z centrální 
evidence exekucí.

 ■ Příznivější cena pro uživatele QI

Zákazníci, kteří využívají QI, získají 
zvýhodněný přístup do aplikace Cribis 
(objednávejte přímo u společnosti 
CRIF). Součástí je možnost testování 
aplikace zdarma. Za užívání obchodní 
jednotky v rámci QI je potřeba uhradit 
poplatek.

diagram obchodních a majetkových vazeb v aplikaci Cribis
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