PROVĚŘTE SI
SVÉ OBCHODNÍ
PARTNERY
Nestal se některý z Vašich klientů či
obchodních partnerů insolventem?
Zjistěte to ještě před podpisem
smlouvy či včas uplatněte svá práva.
Porovnejte si celou databázi partnerů
s Insolvenčním rejstříkem pomocí
systému INRES.

Systém INRES umožňuje
strukturovaně a průběžně
sledovat, zda se subjektem
(obchodním partnerem, dodavatelem, klientem apod.)
není vedeno insolvenční řízení.
Uživatel tak získává nástroj
kontroly a možnost včasného uplatnění vlastních práv,
zejména přihlášení všech
pohledávek vůči insolventnímu
subjektu v zákonné lhůtě.

Vstupem do systému je databáze subjektů, identifikovaných parametry, dle kterých
lze vyhledávat v Insolvenčním
rejstříku, jako jsou identifikační
číslo právnické osoby, rodné
číslo, příjmení a jméno fyzické
osoby. Časový harmonogram
dávkového zpracování (aktualizace dat a porovnání) je nastavitelný v konfiguraci systému.

Výstupem porovnání jsou
sestavy obsahující seznam
insolventů, kteří mají zároveň
finanční závazky vůči firmě,
včetně dynamiky změn v průběhu insolvenčního řízení. Do
sestav zasílaných e-mailem lze
přidat i další údaje, např. interní
označení subjektu, výše dluhu
apod.

 rychlé a strukturované
vyhledávání

 volitelný formát a struktura
informací výstupních sestav

 automatická aktualizace dat

 automatického odesílání sestav
e-mailem

Výhody systému
INRES
Hlavními výhodami systému
je jeho rychlost, spolehlivost,
jednoduchost, uživatelská
přívětivost, možnosti
přizpůsobení a snadná
implementace.

 výsledky porovnání uloženy ve
vlastní databázi
 přístupnost rejstříku v případě
výpadku služby na webu justice.cz
 webové rozhraní se snadnou
obsluhou

 minimální nároky na administraci
systému
 minimální technické požadavky
 možnost dalšího rozšíření

Technické řešení

Porovnání funkcí

Systém se skládá z databáze s kopií Insolvenčního
rejstříku, modulu pro aktualizaci, modulu pro porovnání
a webového rozhraní aplikace pro prohlížení.

Funkcionalita

INRES

Insolvenční
rejstřík

Vyhledávání jednotlivých subjektů
Výběr skupiny subjektů dle zadaných ﬁltrů
Porovnání celé databáze subjektů
s Insolvenčním rejstříkem

–

Automatické průběžné porovnávání

–

Upozornění na změny stavů insolvenčních
řízení

–

Ukládání výsledků hledání do DB

–

Volitelná struktura informací výstupních
sestav

–

Rozesílání výstupních sestav e-mailem

–

Odkazy na dokumenty a další informace
na webu
Možnost práce ofﬂine

DB s kopií Rejstříku - kopie Insolvenčního rejstříku, která je vedena ve
vlastní DB. Kromě položek s výsledky
porovnání je kopie rozšiřitelná o další
položky dle specifických požadavků.

–

Webová aplikace je učená k interaktivnímu vyhledávání a prohlížení dat
v rámci lokální DB s kopií Rejstříku.

Modul Aktualizace - časový harmonogram dávkového zpracování je
nastavitelný v konfiguraci systému.

Modul Porovnání provádí porovnání dat z Rejstříku s daty z vlastního
informačního systému. Porovnání
probíhá buď pravidelně v přednastavenou dobu, nebo na žádost uživatele. Výsledky jsou rozesílány elektronickou poštou automaticky, lze je
tisknout a prohlížet pomocí webové
aplikace.

Ceník

Podpora

Nezávazná cenová nabídka je vypracována vždy na základě individuální
žádosti provedené prostřednictvím
uvedených kontaktů.

Na přání zákazníka je možné provádět modifikace a rozšíření funkcionalit INRES individuálně dle specifických potřeb.

Minimální
technické
požadavky

Celková suma je kalkulována na základě ceny licence instalovaného systému včetně aplikace INRES Viewer,
a volitelně ceny za roční podporu.
Zakoupená licence je časově neomezená, vázaná k instalaci na jeden
server.

Možnosti vyhledávání jsou oproti
aplikaci na webu Ministerstva spravedlnosti rozšířeny o další funkce,
např. o zobrazení všech položek bez
zadaných filtrovacích údajů.

 Server s OS Windows Server
2003 a vyšší s IIS, .NET
Framework 2.0
 MS SQL Server Standard nebo
 PostgreSQL – BSD licence
 počáteční prostor cca 10 GB,
nároky rostou spolu s objemem
dat v Insolvenčním rejstříku
 standardní připojení k internetu
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