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Pridobivanje podatkov in informacij za izdelavo analiz, na katerih

temeljijo strategije poslovanja, je zahtevno, saj morajo biti le-ti

zanesljivi, primerljivi in ažurni. Prav tako je zahtevna tudi obdelava

in analiza teh podatkov.

Da bi zagotovili uporabno orodje, ki bi omogočalo najti tovrstne

zanesljive informacije o poslovanju slovenskih poslovnih subjektov

in jih tudi obdelovati, razvrščati in analizirati, je AJPES (Agencija

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) letos

ponudil uporabnikom prenovljeno spletno orodje Fi=Po Finančni

pomočnik. Novo spletno orodje ponuja na enem mestu vse ključne

podatke za hitro preverjanje poslovnih partnerjev, z aktivnimi pove-

zavami do registrov in evidenc AJPES. Podatki so tako zanesljivi

in dnevno ažurirani, saj izhajajo iz uradnih virov informacij.

Novo orodje omogoča poglobljene analize konkurence, poslovnega

okolja in dostop do agregiranih podatkov na ravni dejavnosti, regij,

občin ali celotnega slovenskega gospodarstva in vključuje številneP
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irektorji in drugi odločevalci v podjetjih vsak dan

sprejemajo pomembne poslovne odločitve. Dnevno se

odločajo, katere poslovne partnerje izbrati, kako obrav-

navati obstoječe, kateri kupci so varni in od katerih je potrebno

zahtevati zavarovanja, katera podjetja bi si želeli za svoje stranke. Za

zmanjševanje tveganj potrebujejo ažurne in zanesljive informacije.

Hiter dostop do
ključnih podatkov o
poslovanju podjetij
v Sloveniji
Prenovljeno spletno orodje Fi=Po
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uporabne funkcionalnosti, ki omogočajo

stalen dostop in učinkovito uporabo,

obdelavo in posredovanje informacij.

Vse informacije o slovenskih poslovnihVse informacije o slovenskih poslovnihVse informacije o slovenskih poslovnihVse informacije o slovenskih poslovnihVse informacije o slovenskih poslovnih

subjektih na enem mestusubjektih na enem mestusubjektih na enem mestusubjektih na enem mestusubjektih na enem mestu

Do spletnega orodja Fi=Po se dostopa prek

portala ajpes.si. Osrednji iskalnik  je lociran

na vstopni  strani portala in omogoča

iskanje po imenu, matični ali davčni

številki poslovnega subjekta. Rezultati so

prikazani v obliki seznama osnovnih re-

gistrskih podatkov (kratko in dolgo ime,

sedež, matična in davčna številka).

Za pregledovanje širšega nabora splošnih

informacij o poslovnih subjektih je po-

trebna (brezplačna) registracija na porta-

lu.  Registracija omogoča dostop do

aktivnih povezav do vseh registrov in

evidenc AJPES, ki uporabnikom pred-

stavljajo dodano vrednost. Poleg povezav

so na pregleden način na voljo še druge

uporabne informacije: kontaktni podatki,

glavna dejavnost, datum vpisa, status aktiv-

nosti, podatki o transakcijskih računih, kdo

so osebe s pomembno funkcijo v podjetju

in v katerih drugih poslovnih subjektih te

osebe delujejo.

Do teh informacij dostopajo uporabniki

brezplačno, medtem ko so nekatere druge

informacije in funkcionalnosti, kot so

denimo finančni podatki in kazalniki,

podatki o plačilni sposobnosti ter grafični

prikazi, na voljo naročnikom orodja.

Pregled ključnih kazalcev tveganja in drugihPregled ključnih kazalcev tveganja in drugihPregled ključnih kazalcev tveganja in drugihPregled ključnih kazalcev tveganja in drugihPregled ključnih kazalcev tveganja in drugih

informacij za poslovno odločanjeinformacij za poslovno odločanjeinformacij za poslovno odločanjeinformacij za poslovno odločanjeinformacij za poslovno odločanje

Za tiste, ki nimajo dovolj časa za pripravo

samostojnih poglobljenih analiz, ponuja

orodje hiter pregled vseh ključnih infor-

macij za poslovno odločanje: kazalnik

tveganja za hitro interpretacijo podatkov

o poslovanju, neporavnane obveznosti,

informacije o morebitnih insolvenčnih po-

stopkih, izbor najpomembnejših finančnih

podatkov za zadnje poslovno leto, kdo je

kdo v podjetju, vključno z zgodovino in

časovnimi obdobji, podatke o transak-

cijskih računih doma in v tujini, primerjavo

prejemkov na račune v tekočem in pre-

teklem letu ter ključne grafične in zgodo-

vinske prikaze podatkov. Pomembne

postavke so tudi vsebinsko pojasnjene.

Pojasnilo se pokaže, če uporabnik z miško

zdrsne na izbrano kategorijo.

Orodje omogoča širok in poglobljen

vpogled v poslovanje slovenskih podjetij.

Med finančnimi podatki si je mogoče

ogledati bilančne podatke in iz njih

izračunane kazalnike za leta od 2006 dalje,

v hitrem pregledu pa že od leta 1994.

Omogočen je tudi podrobnejši vpogled v

plačilno sposobnost posameznega po-

slovnega subjekta skozi obdobja. Prikazane

so tekoče in pretekle blokade transakcij-

skih računov, obseg poslovanja v tekočem

letu v primerjavi s preteklim letom,

plačilna sposobnost odvisnih družb ter

informacije o tem, ali je subjekt morda

davčni neplačnik in ali je v insolvenčnem

postopku.

Orodje omogoča tudi, da uporabnik obli-

kuje svoj seznam spremljanih podjetij in

je že naslednji dan obveščen o morebitnih

spremembah v tekočem poslovanju tega

podjetja na svoj e-naslov ali prek SMS.

Priprava lastnih podatkovnih bazPriprava lastnih podatkovnih bazPriprava lastnih podatkovnih bazPriprava lastnih podatkovnih bazPriprava lastnih podatkovnih baz

Spletno orodje omogoča enostavno pri-

pravo podatkovnih baz podjetij glede na

izbrane kriterije (registrske ali finančne

podatke). Dobljene sezname podjetij, ki

vključujejo pripadajoče sedeže, matične in

davčne številke, je mogoče enostavno
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izvoziti v Excel ali PDF. Zaradi tega je

orodje uporabno tudi za oblikovanje

kontaktnih seznamov, ki se uporabljajo za

komuniciranje s strankami.

Izbirni kriteriji omogočajo tudi pripravo

seznamov novoustanovljenih podjetij ali

podjetij v insolvenčnem postopku,  kot  tudi

pripravo seznamov po kombiniranih

kriterijih, kot npr. baza podjetij, ki imajo

več kot 20 zaposlenih in so ustvarila v

določenem kraju več kot 1 mio evrov

čistega dobička v zadnjem poslovnem

letu. Urejanje podatkovnih baz omogočajo

dodatni filtri, s katerimi se spreminjajo

kriteriji izbora (razpon sredstev, kapitala,

zaposlenih, skupnih prihodkov itd.).

Analize konkurence in poslovnega okoljaAnalize konkurence in poslovnega okoljaAnalize konkurence in poslovnega okoljaAnalize konkurence in poslovnega okoljaAnalize konkurence in poslovnega okolja

Odločevalci v podjetjih morajo poznati

konkurenco in poslovno okolje ter  za

sprejemanje kompetentnih odločitev

opraviti analizo zbranih informacij.  Iska-

nje teh podatkov ter njihova analiza,

priprava tabel in grafov so zamudno

opravilo.

Spletno orodje Fi=Po omogoča, da se

takšne analize konkurence in poslovnega

okolja, z vključenimi bistvenimi grafi-

čnimi prikazi, naredijo enostavneje in

predvsem mnogo hitreje. Podatke je mo-

goče z izvozom v Excel tudi shraniti in

uporabljati za nadaljnjo obdelavo.

Analiza konkurence se opravi z vnosom

imena, matične ali davčne številke pod-

jetja, s katerim želimo opraviti primerjavo.

Hkrati je mogoče izbrano podjetje pri-

merjati še s tremi podjetij. Rezultati

primerjave so prikazani tudi grafično.

Podobno se pri analizi poslovnega okolja

v pregledni primerjalni tabeli izpišejo

povprečne ali kumulativne (zbirne) vred-

nosti poslovnih kazalnikov glede na izbran

nivo dejavnosti (po standardni klasi-

f ikaciji) ali geografsko okolje (celotno

gospodarstvo, regija ali občina).

Sicer pa orodje Fi=Po tudi samodejno

pripravi primerjavo »Top 3« med izbranim

podjetjem in tremi najvišje rangiranimi

podjetji iz iste dejavnosti, z možnostjo

spreminjanja kriterijev (število zaposlenih,

prihodki, kapital, dobiček ali izguba iz

poslovanja EBIT, sredstva, čisti dobiček ali

čista izguba in denarni tok iz poslovanja

EBITDA).

Agregirani podatki in poglobljene analize naAgregirani podatki in poglobljene analize naAgregirani podatki in poglobljene analize naAgregirani podatki in poglobljene analize naAgregirani podatki in poglobljene analize na

nivoju občine, regije ali celotne Slovenijenivoju občine, regije ali celotne Slovenijenivoju občine, regije ali celotne Slovenijenivoju občine, regije ali celotne Slovenijenivoju občine, regije ali celotne Slovenije

Občine in v razvojne agencije, organiza-

cije, ki opravljajo svetovalno-raziskovalno

dejavnost ter druge podobne organizacije

pri svojem delu potrebujejo informacije o

poslovanju poslovnih subjektov v svojem

okolju na širši ravni.  Postavljajo se vpra-

šanja, kot so: Koliko občin je poslovalo z

dobičkom ali izgubo? V kateri občini

imajo podjetja največje število zaposlenih?

V kateri regiji so podjetja ustvarjala najvišjo

dodano vrednost na zaposlenega? Tudi pri

tem je lahko v pomoč spletno orodje

Fi=Po, saj črpa podatke iz obsežnih podat-

kovnih baz in omogoča hitro in pregledno

pripravo analiz z le nekaj kliki.

Spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik

tako omogoča po eni strani hiter pregled

poslovanja gospodarskih subjektov v Slo-

veniji, po drugi pa oblikovanje podat-

kovnih baz in poglobljene analize. Podatki

o poslovnih subjektih  so zbrani na enem

mestu in temeljijo na registrih in drugih

uradnih virih, kar zagotavlja preglednost,

primerljivost, zanesljivost in ažurnost vseh

informacij.
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