OPTEN: adat, információ, szakértelem
A 100%-ig magyar tulajdonú OPTEN Kft. 1994 óta, immár 25 éve, a hazai céginformációs piac
meghatározó szereplője. Adatbázisaival, online szolgáltatásaival, valamint adatbányászati és
modellezői szaktudásával segíti a hazai gazdasági élet szereplőit a kockázatkezelési területtől az
értékesítés támogatásáig.
Milyen segítséget nyújt:

Kiknek segít:
•
•
•
•
•
•

Pénzintézeteknek
Nagyvállalatoknak
KKV cégeknek
Költségvetési intézményeknek
Non-profit szervezeteknek
Jogászoknak, könyvvizsgálóknak

•

üzleti kockázat megítélése

•

ügyfélkör bővítése

•

ügyfélkör folyamatos figyelése

•

adattisztítás, adatintegráció

•

modellépítés

LEGJELENTŐSEBB FELHASZNÁLÓINK: A Magyarországon működő bankok döntő többsége, valamennyi
hitelbiztosító, telekommunikációs és energetikai vállalatok, ügyvédek, önkormányzatok, kormányhivatalok,
a Miniszterelnökség stb.

ADAT

INFORMÁCIÓ

SZAKÉRTELEM

• Magyarországon működő társas vállalkozások adatbázisa

• Cégtár rendszer (online és mobil felületen)

• adattisztítás

• pénzügyi beszámolóadatok

• igényeknek megfelelően kialakított moduláris termékstruktúra (személyes és
céges összefonódások, címkapcsolatok,
pénzügyi adatok, kockázati besorolás,
marketing leválogatás)

• javasolt hitelkeret számítás

• eljárások adatbázisa
• egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek, költségvetési intézmények adatai
• pozitív és negatív információk
• kontakt adatok
• gyűjtött adatok

• Automatikus partnerfigyelés széleskörű
adattípus monitoringgal (pénzügyi helyzet, tulajdonosi/vezetői kör, eljárás alá
kerülés stb.)
• Külföldi céginformációs rendszer

• XML/SOAP adatintegráció kiépítése
• csődesély modell
• ügyfélkör elemzés adatbányászati módszerekkel
• risk és sales modellek építése (PD, ügyféllé válás valószínűsége, ügyfélérték,
churn modellek)

Cégtár: cégek adatai kiegészítve pénzügyi és létszám információkkal, valamint egyéni vállalkozók,
nonprofit és költségvetési szervek adataival
Tudta-e Ön, hogy a magyar gazdaságban közel 530 ezer cég, 450 ezer egyéni vállalkozó és 140 ezer egyéb szervezethez köthetően mintegy
1,7 millió tulajdonos és cégvezető tevékenykedik?
A mai gazdasági helyzetben bármilyen üzleti döntés meghozatalához
elengedhetetlen a cégjegyzéki alapadatok és a gazdasági környezet alapos
ismerete.
Nézzen utána, és ellenőrizze le a lehető legrövidebb idő alatt egy adott cég
képviseletre jogosult vezetőjét, hogy ezáltal csökkentse a nemfizetésből
adódó kockázatokat! A hazai felhasználói igényekre szabott Cégtár
szolgáltatás valamennyi Magyarországon bejegyzett cég Cégközlönyben
közzétett összes adatát tartalmazza.

A cégjegyzéket meghaladó adattartalom:
• a cégadatok mellett az utolsó öt év legfontosabb 17 mérleg- és
eredménykimutatás adata, illetve 4 pénzügyi mutatószámának
alakulása látható több mint 440 ezer cégnél,
• létszámadatok 5 évre visszamenőleg,
• a cégvezetéstől eltiltott személyek jelölése minden kapcsolható cég
cégtörténetében,

•

a csőd- és felszámolási eljárások naponta többször,

• egyéni vállalkozók, társadalmi szervezetek, alapítványok és
költségvetési intézmények listái, amelyek az alapadatokon túl egyéb
információkat is tartalmaznak,

•

a Cégközlönyben közzétett változások hetente többször.

• Építési projektek

Adataink frissítése online rendszerünkben:

OPTEN - Riport
A Riport funkció a Cégtár alapszolgáltatásunk része, amely a vizsgált gazdasági társaság összefoglaló adatait tartalmazza. Egyénileg összeválogatható
riport, melyben a következő többlet információk közül választhat:
•

kockázati besorolás

• kockázati index

• ajánlott kereskedelmi hitelkeret

• végső tulajdonosok

OPTEN - Kapcsolati Háló modul: ismerje meg az összefonódásokat
Magyarországon a becslések szerint ezer milliárd forintnyi ki nem fizetett számlát hagytak maguk után az eddig felszámolt cégek. A fizetésképtelenné
vált vállalkozások vezetőinek többsége a statisztikák szerint 1 éven belül ismételten céget vezet.
Ezen folyamatok nyomon követhetősége érdekében fejlesztette ki cégünk 2010-ben az OPTEN – Kapcsolati Háló szolgáltatást. A szolgáltatás könnyen
átlátható ábrával szemlélteti az adott cég tulajdonosi körének és vezetőinek (cégek, természetes személyek) egyéb üzleti érdekeltségeit, előéletét,
a cégek állapotát színkódokkal jelölve.

OPTEN – Címkapcsolati Háló modul: hogy felfedje a rejtett kapcsolatokat
Sok vállalkozó próbálja úgy elfedni múltját, hogy a cégvezetést és tulajdonlást hivatalosan másra bízza. A címkapcsolatok felderítésével
azonban a székhelyek és telephelyek még ez esetben is árulkodóak lehetnek. A címkapcsolaton keresztül összeköthető vállalatok, egyéni
vállalkozók és magánszemélyek egyaránt megjelennek az OPTEN – Kapcsolati Hálón. Emellett megjelölésre kerülnek a veszélyes címek is,
mint a székhelyszolgáltatók és a hajléktalanszállók. A statisztikák szerint az imént említett címek valamelyikére bejegyzett vállalkozások
40 százalékkal veszélyesebbek az átlagnál, így a veszélyes címek megjelölése további segítséget nyújt az üzleti döntések meghozatalához.

Kiegészítő ügyfél információ: a személyre szabott információs tartalom
Ügyfeleink igény szerint választhatnak kiegészítő adatokat OPTEN – Kapcsolati Háló megjelenítésre. A leggyakrabban kért kiegészítő információk
a kockázati index, kockázati besorolás, a pénzügyi információk, a foglalkoztatottak létszáma és a felhasználó saját adatai a cégekre vonatkozóan.

OPTEN Kapcsolati Háló – Időállapot modul
A kapcsolati háló bármely – a felhasználó által tetszőlegesen meghatározott – napra érvényes állapotát mutatja. Használatával a vizsgált cég
kapcsolatrendszerének és egyéb adatainak tendenciáiról vonhatók le következtetések.

Kapcsolati Térkép
Összetett cégstruktúrák, tulajdonosi láncok grafikus ábrázolása egy képernyőn. A Kapcsolati Térkép számos hasznos elemző funkcióval bír, de legfőbb
megkülönböztető jellemzője, hogy tetszőleges számú kapcsolati szintet jelenít meg. A cég- és személyi kapcsolatok akár nyolc-tíz szintig, lépésenként
nyomon követhetőek.

Mérlegtár: a pénzügyi beszámolók adattárháza
Megismerheti bármely cég pénzügyi adatait, gazdasági és működési hátterét. 1998-ig visszamenőleg megtalálja benne a társas vállalkozások IM-hez
benyújtott éves pénzügyi beszámolóit (mérleg- és eredménykimutatások, kiegészítő mellékletek, eredményfelhasználási határozatok, könyvvizsgálói
jelentések).

Cégelemzés: az objektív analízis
A Cégelemzés könnyen áttekinthető formában mutatja be az adott cégre vonatkozó legfontosabb pozitív és negatív információkat. Szakértői felkészültség
nélkül is gyors, objektív és optimális döntési javaslatot nyújt a kereskedelmi hitelkeret és a kockázati besorolás megadásával, illetve az adott ágazat
egyéb szereplőivel történő összehasonlítással.

Tartalma:
• elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím, weboldal, cégjegyzésre
jogosult vezető neve)
• a cégről elérhető pozitív és negatív információk
• információ a kapcsolt vállalkozásokról
• EU-s és közbeszerzési pályázatok
• kockázati besorolás (A, B, C, D kockázati kategória)
• kockázati index
• végső tulajdonos
• kereskedelmi hitelkeretre vonatkozó ajánlás
• építési projektek
• nettó árbevétel és adózás előtti eredmény alakulása

•
•
•
•
•

saját tőke és jegyzett tőke alakulása
bankkapcsolatok (a cég élő bankszámláit jeleníti meg)
piaci részesedés kalkulátor
cégkörnyezet-vizsgálat grafikon
információ az esetleges export kapcsolatokról és a foglalkoztatottak
számának alakulásáról, elnyert pályázatokról
• pénzügyi mutatók (likviditási, jövedelmezőségi,
forgási idők és tőkeszerkezeti mutatók)
• sajtóhírek
• foglalkoztatási adatok 5 évre visszamenőleg

Igény esetén online Cégelemzésünkhöz telefonos megkeresésekből származó offline adatgyűjtés is rendelhető.

APAFI (Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatás): a fontos információk kiszűrése a változó adattömegből
Az APAFI mindennapi használatával a felhasználó számára lehetővé válik a partnereinek (vevők és szállítók) vagy versenytársainak működését érintő
fontos információk figyelemmel kísérése az elérhető legfrissebb adatok alapján, így segítségével időben reagálhat a negatív hatású fejleményekre.
• APAFI Eljárásfigyelő alapmodul: a felhasználó által megadott partnerek automatikus figyelését végzi eljárás alá kerülés szempontjából adószám
vagy cégjegyzékszám alapján, amelyről az ügyfél e-mailben értesül.
• Cégfigyelő Extra modul: az ügyfél által megadott partnerlista alapján bármely abban szereplő cég minden cégjegyzéki adatváltozásának
(a cégjegyzéki rovatokban) figyelése, és a konkrét adatokról való részletes információ küldése e-mailben.
• Adós modul: a felhasználó partnereinek napi figyelése az elérhető negatív vagy pozitív események alapján (pl.: felszámolási, csőd-, és végrehajtási
eljárás, NAV kétféle adóslistáján való szereplés, munkaügyi jogsértést elkövető foglalkoztatók, törölt adószám, EOKR rendszerbe új adósként való
bekerülés, köztartozásmentes adózók listáján való megjelenés, valamint a Cégellenőrzőben felsorolt események).
• Kockázati besorolás változásfigyelő modul: a változásfigyelés lényege, hogy az előfizető üzenetet kap megváltozott besorolású partnereiről,
amelyben az is feltüntetésre kerül, hogy melyik kategóriából mely másikba került.
• Gyorsított eljárásfigyelés: óránkénti értesítés csőd-, felszámolási, adósságrendezési és vagyonrendezési eljárásról.

EOKR (Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer) és Cégellenőrző Rendszer:
a kintlévőségek megelőzésének professzionális rendszere tapasztalati adatok alapján
Ki ne lenne kíváncsi arra, hogy ügyfelének van-e nyilvántartva valamilyen ki nem fizetett számlája, ki ne akarná ismerni tárgyalópartnere esetleges
tartozásait?
Az Egységes Online Követés-nyilvántartó és Cégellenőrző Rendszerben a felhasználó nyomon követheti a cégek tartozásait, legyen szó számlatartozásról,
végrehajtásról, felszámolásról, stb.
A rendszer eredményességét az is mutatja, hogy a magyar pénzintézeti szektor jelentős része használja hitelbírálata során az EOKR rendszert komoly
kockázati előrejelző hatása miatt.
Az EOKR-hez kiegészítő termékként ajánljuk az EOKR pecsétet. A pecsét alkalmazásával a felhasználók felhívhatják ügyfeleik figyelmét, hogy nemfizetés
esetén bekerülnek az Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszerbe. Ez a pecsét elhelyezhető szerződésben, számlán, felszólító levélen vagy
az ezeket tartalmazó borítékokon is. A pecsét alkalmazása az időben történő fizetésre ösztönzi az ügyfeleket.
Cégellenőrző rendszerben megjelenített pozitív / negatív információk:
•
•
•
•
•
•
•
•

180 napon túli, 100 millió Ft-ot
meghaladó adótartozás
NFH határozat
Felszámolási eljárás
Köztartozásmentes adózó
Jelentős összegű adóhiány
Munkaügyi jogsértést
elkövető foglalkoztató
Kényszertörlési eljárás
Vagyoni részesedés lefoglalása

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Végelszámolási eljárás
Kiemelt adózó
Törölt adószám
Vagyonrendezési eljárás
Hivatalból törlési eljárás
Engedélyezett gazdálkodó
NAV végrehajtás
Biztosítási intézkedés
Ügyfél által bejelentett
lejárt tartozás

•
•
•
•
•
•
•

Kormányhatározat
stratégiai partnerségről
Bírósági végrehajtás
Csődeljárás
Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztató
Kiemelt jelentőségű
gazdasági szervezet
GVH döntés
Áfa bevallást be nem nyújtó adózó

•
•
•
•
•

Büntetőjogi intézkedés
Csoportos áfaalany
Súlyos jogsértést elkövető
webáruházat üzemeltető
vállalkozás
Nem rendezett munkaügyi
kapcsolatokkal rendelkező adózó
Megbízható adózó

OPTEN – Idővonal modul: grafikus bővített cégtörténet
Egy adott cég életében bekövetkezett események időrendbe állított grafikus megjelenítése. Másodpercek alatt átlátható a vállalkozás teljes életciklusa.

Iratjegyzék: a hivatalos iratok gyűjteménye
Az Iratjegyzék tartalmazza a 2009. január 1. után a Cégközlönyben közzétett közleményekkel kapcsolatos iratokat (pl.: létesítő okirat, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírásminta), a nonprofit szervezetek eljárás alá kerülésének határozatait, illetve bizonyos PSZÁF és MNB határozatokat.

Kapcsolattartási adatlap
A Kapcsolattartási adatlap segítségével egyszerűen megtekintheti potenciális megrendelőinek és beszállítóinak kapcsolattartási adatait, telefonszámát,
e-mail címét, weboldalát és fax számát.

Marketing modul: célzott megkeresés è több megrendelés è magasabb profit
A modul segítségével egyszerűen állíthat össze marketinglistát a széleskörű keresési lehetőségeknek köszönhetően. A Cégtár alapleválogatási
lehetőségein túl szűrhet pénzügyi és létszámadatokra (illetve azok változásaira) is. Beszerzés esetén, akár meghatározott területen működő, jó pénzügyi
mutatókkal bíró új beszállítókat is kereshet.

Tulajdonosi befolyás mértéke, zrt. tulajdonosok
Tulajdoni arányok, szavazatok jelölése, valamint a Cégközlönyben közzé nem tett zrt. tulajdonosok megjelenítése.

Benchmarking riport
A Benchmarking riport segítségével összemérhető akár a saját, akár a partnercég teljesítménye, illetve azok trendje tetszőleges referenciacsoportéval.
A szolgáltatás jól használható vállalkozása pénzügyi céljai, azok egyes részcéljai (például készlet forgási idő csökkentése) kijelöléséhez, üzleti tervek
készítéséhez és visszaméréséhez, de segítségével konkurenciaelemzés is készíthető, valamint a partnerek gyors átvilágításához is rendkívül hasznos.

Transzferár
Az Opten Transzferár modul a transzferár dokumentációk elkészítéshez ad támogatást. A szolgáltatás segítségével automatizált piaci elemzések
készíthetőek, valamint a tetszőleges fókuszcég eredménye összehasonlítható a piac többi, hasonló szegmensben működő szereplőjének eredményével.

Piactérkép – az önkiszolgáló marketing adatbázis
A piactérkép szolgáltatás igénybevételével tetszőleges, testre szabható marketinglista állítható elő egyszerűen és gyorsan a hazánkban bejegyzett
társas vállalkozások adatbázisából. A Piactérkép segítségével feltérképezhetőek, és egyszerűen, gyorsan elérhetők a potenciális ügyfelek, partnerek.

Nemzetközi céginformáció
Az Opten Kft. nemzetközi céginformációs szolgáltatásának köszönhetően a világ különböző országaiban bejegyzett cégekről nyújt információt, melynek
segítségével feltérképezhető üzleti partnere pénzügyi helyzete, elemezhető a bennük rejlő kockázat.

Egyedi szolgáltatások
Speciális igényeket hosszútávon és rugalmasan kielégítő rendszerek fejlesztése, amelyek egyedileg egy adott felhasználó igényeihez igazodnak.
• Egyedi riportok: online cégriportok egyedi adattartalommal.
• Kutatásos riport: egyedi riport szakértői elemzéssel és adatgyűjtéssel.
• Ágazati, iparági elemzések, modellek elkészítése: komplett egyedi elemzések készítése témaspecifikusan, előrejelző modellek készítése prediktív
adatbányászati módszerekkel.
• SOAP: az ügyfél igényeinek megfelelő adatkörök szolgáltatása XML formátumban.

Business Observer
Business Observer® egy egyedülálló, fizetési tapasztalatok összesítésére szolgáló zárt informatikai rendszer, amely lehetővé teszi a csatlakozó cégek
számára, hogy más szállítók tapasztalatai alapján készült riportok segítségével folyamatosan, naprakészen nyomon kövessék a vevőik fizetőképességében
beálló pozitív, illetve negatív változásokat.

OPTEN vállalati tanácsadás
Pályázat és közbeszerzés figyelés
Cégre szabott pályázatfigyelés. Igény szerint földrajzilag és iparágilag leválogatott közbeszerzési felhívás figyelés, melyből naprakészen értesülhet
az uniós és a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzésekről.

Pályázatírás és projektmenedzsment
Pályázati tanácsadás. Forrástérkép készítés. Uniós és hazai pályázatok megírása és a hozzá kapcsolódó projektmenedzsment feladatok elvégzése.

Térítésmentes szolgáltatások
Cégtár Light
Online szolgáltatásunk az összes Magyarországon működő társas vállalkozás (közel 550 ezer cég) hatályos alapadatait tartalmazza, amelyek között
ingyenesen kereshet bármely felhasználó cégnév, cím, adószám és cégjegyzékszám alapján. A felület a székhelyek térképen való megjelenítését
is lehetővé teszi.

Mobil alkalmazások
A Cégtár alkalmazásunkat ingyenesen letöltheti a Google Play-ből vagy az App Store-ból, amely ingyenesen is használható alapadatok lekérésére, ám
amennyiben Ön már rendelkezik előfizetéssel, úgy saját felhasználónevével és jelszavával bejelentkezve használni tudja a Cégtár szolgáltatás legtöbb
funkcióját.
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