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PREDSTAVITEV

AJPES proFi=Po za pametnejše delo

Modro je imeti podatke na dosegu roke
..Zbiranje podatkov za lažje, boljše odločanje je že skoraj nuja. A kaj, ko je podatke treba tudi osveževati. Spletni servis proFi=Po vam
olajša delo, hkrati pa zagotavlja, da so v vašem sistemu CRM vedno osvežene informacije..

Gradite bazo podatkov
za svoj sistem CRM?
Vsako podjetje se zaveda pomembnosti kakovostne baze podatkov. Na spletu lahko hitro
poiščemo podatke, a kaj, ko ti niso vedno
pravilni. Poleg tega je tu še dodatna ovira –
ažurnost. Se je podatek od vnosa do danes
morda že spremenil? Ali lahko z viri, ki jih imate
na voljo, zagotovite zadostno frekvenco
osveževanja?
Če gradite svoj sistem CRM, potem zagotovo
veste, s čim se soočate. Kakovost, ustreznost in
ažurnost podatkov so temelji, na katerih lahko
sklenete dober posel, negujete odnose s
strankami in sprejemate boljše odločitve za
prihodnost. Ne dovolite, da vaša uspešnost
postane odvisna od slabih informacij,
zamudne integracije podatkov in administrativnega dela, ki bi ga lahko preusmerili na
pomembnejše naloge.

Pridobite podatke iz uradnega vira
in si zagotovite dnevno osveževanje

Na slovenskem trgu obstaja rešitev, ki omogoča
hiter prevzem in redno osveževanje kakovostnih podatkov za CRM in druge informacijske
sisteme. S spletnim servisom AJPES proFi=Po
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si zagotovite avtomatiziran prevzem ažurnih
podatkov o poslovnih subjektih, ki vas
zanimajo – poslovnih partnerjih, konkurentih
ali dolžnikih. Z majhnimi posegi v integracijo si
priskrbite celovite podatke o poslovanju podjetij, delovanje spletnega servisa pa je varno in
ustrezno upravljano. V osnovi temelji na protokolih XML in HTTP, podobno kot drugi spletni
servisi AJPES (wsPrsInfo, wsEDP, wsRzppInfo,
wsREZ). Tovrstne servise uporabljajo številna
podjetja iz vse Slovenije, saj z avtomatiziranim
procesom prejemanja podatkov lažje sledijo
hitrosti poslovnih procesov in so pravočasno
opozorjena na poslovna tveganja.

Paketi, ki ustrezajo velikosti

nih zadev in družb (eObjave), vpisnika zadev v
postopkih zaradi insolventnosti Vrhovnega
sodišča RS (eInsolv) ter nekaterimi pomembnimi podatki in kazalniki iz letnih poročil ali
• Mega paket – širši nabor, ki vsebuje tudi več
podrobnejših podatkov in finančnih kazalnikov iz letnih poročil (iz izkazov poslovnega
izida, bilanc stanja in podobno).
S spletnim servisom proFi=Po si zagotovite
točne in ažurne podatke o podjetjih, ki vas
zanimajo, hkrati pa razbremenite delovne
procese zbiranja in analiziranja podatkov. Tako
se lažje preusmerite h kupcu, prodaji in
upravljanju s tveganji. Modra odločitev za vaše
osredotočenje na vseh pomembnih delih
poslovanja – proFi=Po! 
(P. R.)

vaše baze in vašim potrebam

Ker lahko sistemi CRM vsebujejo različno število
poslovnih subjektov, proFi=Po omogoča obseg
podatkov za tolikšno število, kolikor jih potrebujete, četudi je v vaši bazi 100 ali več tisoč podjetij
oziroma podjetnikov. Izbirate lahko glede na
obseg podatkov:
• Mini paket – ožji nabor s podatki iz Poslovnega registra Slovenije (ePRS), Registra transakcijskih računov (eRTR), Registra protestiranih
menic (eRPM), informacijami iz e-objav sod-

Agencija RS za javnopravne
evidence in storitve
e-pošta: bonitete@ajpes.si
spletna stran: www.ajpes.si
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