Piacvezető céginformációs szolgáltatóként elmondhatjuk,
hogy

1994

óta

haladunk

a

korral,

az

igényekkel,

a technológiával… sőt, nap mint nap azon dolgozunk, hogy
megelőzzük és egy kicsit mi magunk is alakítsuk azokat.

Mert csak így építhetünk olyan rendszereket, amelyre

partnereink mindig számíthatnak.

És nekünk ez a küldetésünk.

RÓLUNK
Egy fizikus mindig jobbá akarja tenni a folyamatokat. Tóth Tamás

is így volt ezzel, amikor feleségével 1994-ben megalapították

az OPTEN-t.

„Hittük, hogy a gazdasági életben is igaz az, hogy „A tudás
hatalom”.

Azóta

építjük

és

fejlesztjük

a komplex

cég-

információs rendszert. Pontos, naprakész, széleskörű cégadatbázisokkal a háttérben elemzünk, vizualizálunk, modellezünk

és automatizálunk. Ezzel segítjük partereinket kockázatkezelés,
marketing, értékesítés és üzleti stratégia területen a legkisebb

vállalkozásoktól a legnagyobbakig.”

Díjak és elismerések:

• Az év céginformációs szolgáltatója pénzügyi területen
(2017) Banking Summit

• Az év üzleti adatelemzője (2018) Banking Summit
• Üzleti Innovációs nagydíj (2021) CEO AWARD
• 9x Business Superbrands

• Vállalható üzleti szereplő (2020)

CÉGTÁR | C
 éginformációs rendszer
A Cégtár online céginformációs rendszer segítségével egyszerűen, korlátlan hozzáféréssel áttekinthetők meglévő és potenciális partnerei, valamint versenytársai céges adatai, érdekeltségei, cégtörténete, cégösszefonódásai vizualizált formában is.
A komplex döntésekhez, mint a csődkockázat és a stabilitás vizsgálata vagy a kereskedelmi hitelkeret meghatározása, szakértőink által készített modellek nyújtanak segítséget.
Szolgáltatásunk előfizetéses formában érhető el.
A szolgáltatás tartalmazza minden, hazánkban valaha bejegyzett vállalkozás adatait 1989-ig visszamenőleg.
Felhasználási területek: döntéstámogatás, kockázatcsökkentés, üzletszerzés
Az OPTEN Cégtár szolgáltatásai modulárisan épülnek fel annak érdekében,

hogy minden felhasználó kizárólag a számára fontos információkért fizessen.

Adatfrissítés: a csőd-, és felszámolási eljárások óránként, a Cégközlönyben
közzétett változások naponta frissülnek.

KIEMELT SZOLGÁLTATÁSOK

OPTEN Kapcsolati háló
A céges és személyes összefonódások, érdekeltségek grafikus megjelenítése. A magyar gazdaságban kiemelkedő szerepe van a cégkapcsolatoknak mind kockázati mind értékesítési szempontból.
Számos kiegészítő modullal rendelhető.

Cégelemzés
Könnyen értelmezhető összefoglaló, amely ötvözi
a teljes céginformációs háttéradatbázist és a gazdasági modell számításokat. A számítások során
figyelembe veszi az ágazati sajátosságokat (javasolt hitelkeret maximum és kockázati index), és
a csődmodelleket is.

Mérlegtár
A Mérlegtár a társas vállalkozások Igazságügyi
Minisztériumhoz (IM) leadott és feldolgozott
éves pénzügyi beszámolóit tartalmazza 1998-től
napjainkig.

PayCheck
Fizetési szokás megosztó rendszer, melynek segítségével azonnali információhoz juthat a meglévő,
vagy potenciális vevő fizetési moráljáról, valamint
gyorsan és kényelmesen jelentheti saját nemfizető
vevőit.

KIEMELT MODULCSOPORTOK
Tulajdonosi modulok

Cégellenőrző

A hazai cégstruktúrában kiemelten fontosak a közvetett ér-

A Cégellenőrző szolgáltatásban egyszerűen nézhet utána,

ben közzé nem tett) adatainak ismerete.

eljárás az adott gazdálkodó szervezettel szemben a rend-

dekeltségek, a tulajdoni arányok, vagy a Zrt-k (Cégközlöny-

Opten riport

A vizsgált gazdasági társaság összefoglaló adatait tartalmazó adatlap, mely az ingyenesen elérhető alapadatokon
túl igény szerint tovább bővíthető.
Marketing modul

Összetett leválogatási lehetőség céglisták szűréséhez, kon-

hogy van-e valamilyen követelés vagy fizetésképtelenségi

szerben.

Cégösszehasonlítás

A Cégösszehasonlítás egy olyan speciális cégriport, ahol két

tetszőlegesen kiválasztott cég adatai jeleníthetőek meg egy

átlátható grafikus felületen, és mérhetők össze.
Benchmarking riport

takt adatokkal való exportálási funkcióval.

A Benchmarking riport segítségével bármely cég (akár az

Speciális modulok

tetszőleges referenciacsoporttal.

• Idővonal modul (átlátható grafika, mely a legfontosabb
adatokat időrendben ábrázolja egymás felett)

Önöké) pénzügyi mutatói és azok trendje összehasonlítható

Transzferár modul

• Bankszámlaszám modul (bankszámlaszám alapú cégke-

A transzferárak tekintetében a jogszabályi megfelelés elsőd-

• Bővített egyéni vállalkozói adatok modul (létszám és pénz-

végezheti el a transzferár szűréseket és számításokat.

reséshez)

ügyi adatokkal bővített hozzáférés egyéni vállalkozókhoz)

• Iratjegyzék modul (a Cégközlöny és az MNB által közzétett hivatalos dokumentumok, pl. alapítási okirat)

leges szempont. A modul segítségével a hazai cégbázisra

PIACTÉRKÉP | Ö
 nkiszolgáló marketing adatbázis
A sikeres marketing kampányok egyik alapkelléke: Ön válogathatja le listáit az Ön számra
legfontosabb szempontok szerint. A releváns
célcsoportokhoz vagy akár potenciális beszállítókhoz így azonnal, néhány kattintással hozzá is
juthat.
Felhasználási területek: marketing, üzletfejlesztés, beszerzés
Az OPTEN Piactérkép olyan önkiszolgáló online felület, ahol

a leválogatás után azonnal elérheti a kívánt adatbázist az
Ön által meghatározott adattartalommal.

Fizetési opciók: bankkártyás fizetés vagy banki átutalás

WEBSHOP | Ö
 nkiszolgáló webáruház
Egyedi cégadat vásárlás esetén az OPTEN webshopban azonnal elérhetők a keresett cégek legfontosabb adatai, riportjai és elemzései.
Felhasználási területek: döntéstámogatás, kockázatcsök-

kentés

Fizetési opciók: bankkártyás fizetés, PayPal vagy banki

átutalás

APAFI | A
 utomatikus
partnerfigyelő
rendszer
Az Ön számára legfontosabb piaci szereplőkről
biztosít azonnali információt, legyen az pozitív (pl.
köztartozásmentes adózó) vagy negatív (pl. eljárás alá kerülés).
Automatizáltan, akár napi szinten szolgál friss
adatokkal partnereiről, növelve vállalkozása versenyképességét és csökkentve üzleti kockázatait.
Felhasználási területek: kockázatcsökkentés, kontrolling
Az OPTEN APAFI szolgáltatásai modulárisan épülnek fel annak
érdekében, hogy minden Felhasználó kizárólag a számára
fontos információkért fizessen.

Figyelmeztetés-gyakoriság: napi- vagy heti rendszerességgel

KIEGÉSZÍTŐ MODULCSOPORTOK
Adós modul

A rendszer figyeli és automatikusan értesítést küld, ha a kiválasztott céggel kapcsolatban pozitív vagy negatív esemény jelenik meg.

Cégfigyelő extra modul

A cégközlönyben megjelent cégjegyzéki adatváltozások, egyéb szervezetek (pénzintézetek, közigazgatási,
költségvetési intézmények vagy non profit szervezetek)

adatváltozásairól küld automatikus értesítést.
Kockázati besorolás-változás figyelő

Amennyiben az Opten prediktív modellje alapján besorolt cégek más kategóriába kerülnek, a rendszer értesítést küld.

EU pályázat és közbeszerzés figyelő

A rendszer figyeli, hogy a megjelölt szervezetek milyen
EU pályázatokat és közbeszerzéseket nyernek el.
Kereskedelmi hitelkeret-változás figyelő

A partnerlistát érintő, „javasolt OPTEN kereskedelmi
hitelkeret” változásokról értesíti a felhasználót.

ADATÁLLOMÁNYOK
Előre definiált adattartalmak – akár személyre
szabottan is –, amelyek az Ön számára legfontosabb információt hordozó adatok körét tartalmazzák. Az OPTEN szakértői konzultáció során
segítenek beazonosítani a kívánt adatköröket
és ennek megfelelően állítják azokat össze.
Felhasználási területek: döntéshozatal, üzleti intelligencia,

üzletfejlesztés, kontrolling

Egyedi igényekre egyedi válaszok. Partnereink üzleti és tech-

nológiai igényei szerint készítjük el az egyedi adatállományokat és kapcsolódó szolgáltatásainkat.

Az adatok átadásának gyakorisága: napi, heti, havi vagy
negyedéves rendszerességgel

ELÉRHETŐ ADATTARTALMAK
•

Magyarországon működő társas vállalkozá-

sok adatbázisa

•

pénzügyi beszámolóadatok

•

eljárások adatbázisa

•

egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek,

•

pozitív és negatív információk

•

kontakt adatok

•

gyűjtött adatok

költségvetési intézmények adatai

ADATBÁZIS ALKALMAZÁSOK
Az OPTEN által szolgáltatott adatok integrálhatók és megjeleníthetők valamennyi vállalatirányítási
rendszerben. Automatizált, hatékony és konfigurálható megoldásokat kínálunk a legújabb technológiák szerint. A szolgáltatással időt, erőforrást takaríthat meg és a legfrissebb, legpontosabb adatokat érheti el.
Felhasználási területek: kockázatcsökkentés, számlázás, kontrolling

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
API

A vállalatok automatizált belső folyamatait segíti elő a napjainkban egyre elterjedtebb SOAP és REST API megoldás.

Adatisztítás

Az ügyfél-adatbázisok pontatlansága sok gondot okoz a
nagyvállalatoknak, melyre megoldás az OPTEN szolgáltatása.

Adatkonszolidáció

Adattisztítási folyamat, melyet az OPTEN Kft. munkatársainak több, mint tíz éves e területen szerzett tapasztalata és az

egyedi igények kreatív kiszolgálásának magas fokú igénye
tesz egyedülállóan hatékonnyá.

POWERDATA | Ü
 zleti intelligencia
ÜGYFÉLKÖR ELEMZÉS, ÜGYFÉLLÉ VÁLÁS VALÓSZÍNŰSÉGE, CSŐDMODELL

Egyedi, komplex döntéstámogató szolgáltatásokat építünk, amelyek segítségével nem csak nyers
adatokhoz, hanem fontos összefüggésekhez juthatnak Ügyfeleink, legyen szó kockázatkezelésről,
üzletfejlesztésről, értékesítésről vagy iparág- és versenytárselemzésről.
Saját adathalmazainkból (igény szerint a Megrendelő saját

adatköreivel kiegészítve), a legmodernebb technológiák

segítségével vizualizálunk, elemzünk és kapcsolatokat,
összefüggéseket és trendeket mutatunk Ügyfeleinknek.
Segítjük partnereinket az adatok megértésében, hogy

még okosabb és gyorsabb döntéseket hozzanak és még

versenyképesebbek maradjanak.

Felhasználási területek: döntéshozatal, kockázatelemezés,

üzleti intelligencia, üzletfejlesztés, marketing

TANÚSÍTVÁNYOK
Az OPTEN minősítések és tanúsítványok segítségével ügyfelei, partnerei felé megmutathatja,
hogy cége megbízható, stabil, jól prosperál. Pozitív megítélésének következtében versenyelőnyhöz juthat.
Felhasználási területek: marketing, üzletszerzés

TANÚSÍTVÁNY TÍPUSOK
‚A’ Minősítés
Az OPTEN Kft. a stabil, megbízható cégek részére lehetővé teszi
egy „A” minősítésű oklevél/logó megvásárlását, kifejezve, hogy
tulajdonosa az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője.
Válságállósági tanúsítvány
A válságtűrési index a vizsgált vállalkozás gazdasági visszaesés esetén tapasztalható stressztűrési képességét jellemzi.

NEMZETKÖZI
CÉGINFORMÁCIÓ
Az OPTEN segítségével nemcsak valamennyi
hazai gazdálkodó szervezet adatai érhetők el,
hanem külföldi cégek adatai is, legyen szó cégelemzésről vagy nemzetközi marketing listáról.
Partnereink számára több megoldást is kínálunk.

CÉGTÁR ONLINE | K
 ülföldi cégadatok
Csupán néhány kattintással, az Opten Cégtár
szolgáltatáson belül hozzájuthat új, vagy meglévő külföldi partnerek, beszállítók adataihoz,
amelyek felhasználhatók nemzetközi marketing
kampányokban.
Felhasználási területek: kockázatcsökkentés, döntéstámo-

gatás

ELÉRHETŐ TERMÉKTÍPUSOK
Standard riport

Azonnal elérhető, alap cégadatokat (pl.: cégbejegyzési adatok, vezetőség, jelzőlámpa szerű minősítés) tartalmazó riport.

Credit riport

Alapadatokat meghaladó (pl.: tulajdonosok, tulajdonosi

érdekeltségek, kapcsolt vállalkozások, utolsó 3 év mérlege és

eredménykimutatása, fizetésképtelenségi céginformációk),
szélesebb adatkörrel rendelkező összetett céginformáció.

OPTEN.EU | N
 emzetközi marketinglisták és cégriportok
Kiemelt 7 ország, 3 000 000 cég adata – Akár direkt marketing kampányt szeretne indítani, akár
hideghívásokkal keresné fel potenciális új ügyfeleit, a minőségi céglista az első lépés.
Felhasználási területek: marketing, üzletfejlesztés, beszerzés

ELÉRHETŐ TERMÉKTÍPUSOK
Egyedi listák

Cégriport

Testre szabható marketinglista / DM adatbázis egyszerű-

Átfogó és részletes cégelemzés a megfelelő üzleti döntéshez.

céglistát a kiválasztott országban bejegyzett (működő, adó-

kázati besorolás, kereskedelmi hitelkeret, elérhetőségi adatok.

en és gyorsan. Válogassa össze online az Önnek megfelelő

számmal rendelkező) társas vállalkozások közül számos feltétel alapján.

Toplisták

Előre összeállított listák, amelyek országok és ipari ágazatok

szerint tartalmazzák a legnagyobb vállalatok elérhetőségeit és
gazdasági hátterét.

A riportban elérhető: alap cégadatok, pénzügyi adatok, koc-

CÉGTÁRMOBIL | M
 obilapplikáció
Az előfizetéséhez tartozó szolgáltatásokat már
mobil applikáción keresztül is elérheti. Így bárhol,
bármikor egyszerűen és kényelmesen böngészhet a cégadatok között.
Felhasználási területek: kockázatcsökkentés, döntéstámogatás
Az OPTEN CégtárMobil elérhető iOS és Android készülékeken
egyaránt. Az ingyenes Cégtár mobil applikációval könnyen
elérheti az összes hazai vállalkozás alapadatait. Előfizetéssel

vagy Appon belüli vásárlással prémium szolgáltatásokhoz is
hozzáférhet.

Adatfrissítés: napi többszöri frissítés

PARTNEREINK
Szakmai együttműködések

Az OPTEN számos olyan érdekképviseleti szervezettel kötött

együttműködési megállapodást, melyek szakmai javaslataikkal nagyban támogatják az OPTEN termékeinek fejlesztését.

Szakmai Szervezetekkel együttműködések
a teljesség igénye nélkül:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Építési Vállalkozók

Országos Szakszövetsége, Magyar Vállalatvezetők Üzleti

Közössége, Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara, Joint

Venture Szövetség, Magyar Követeléskezelők és Üzleti

Információt Szolgáltatók Szövetsége, Magyar Könyvvizsgálói

Kamara.

Stratégiai partnereink a teljesség igénye nélkül:

Bankárképző, Novitax, E-build, FITS Kft., OTP e-biz Kft.
Médiapartnereink:

Portfolio Csoport, Piac és Profit, Privátbankár.hu, Világgaz-

daság, KKV TOP100, Forbes

1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.
Gateway Office Park, 1. torony, 4. em.
+36 1 222 3130 · opten@opten.hu

