AlertaCUI.ro, aplicatie pentru managementul
riscului de portofoliu

Ce este AlertaCUI?
Este o solutie online de monitorizare care va permite sa luati masuri rapide in momentul in care apar situatii de
risc in cadrul portofoliului Dvs de companii partenere. Luand masuri din timp, veti reduce la minim riscurile si
veti identifica cu succes oportunitatile.

Componentele de baza ale aplicatiei noastre sunt:
1. Managementul portofoliului: Puteti organiza usor si eficient portofoliul de clienti, potentiali cumparatori,
furnizori si / sau parteneri.
2. Evaluare permanenta a companiilor: Aveti acces permanent la datele companiilor: statutul legal, situatia
financiara, comportamentul de plata, garantiile mobiliare si dosarele in justitie;
3. Monitorizarea continua a portofoliului Dvs de afaceri: Sunteti avertizat pe e-mail in momentul in care
apare o situatie de risc: insolventa / faliment, modificari la Registrul Comertului, datorii restante fata de bugetul
de stat, modificari la ANAF.
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1. Managementul portofoliului
AlertaCUI.ro va ofera o imagine completa a portofoliului Dvs de companii aducand la un loc informatiile publice
si neconfidentiale ale firmelor colaboratoare, intr-o forma eficienta, constanta si consolidata care, in mod
normal, ar fi o sarcina dificila pentru dumneavoastra, consumatoare de timp si resurse umane.
Etichetarea automata a riscurilor
Aplicatia identifica automat si eticheteaza companiile care ar putea reprezenta un risc pentru afacerea Dvs
folosind criteriile mai jos descrise:
 Inactive la Registrul Comertului;
 Inactive la ANAF;
 In insolventa;
 Risc insolventa (daca societatea nu este inregistrata la Registrul Comertului ca fiind in insolventa,
dar exista inregistrari la Buletinul Procedurilor Insolventei sau in dosarele deschise in justitie);
 Datornice catre bugetul de stat;
 In urmarire penala;
 Risc financiar mare (copaniile care au inregistrate un indice de risc financiar mare si foarte mare,
conform ultimelor date financiare publicate);
 Inscrieri in AEGRM;
 Dosare publicate in portal.just.ro mai recente de 60 de zile.
Filtrari avansate
Puteti evalua portofoliul Dvs de companii utilizand filtrarea avansata conform urmatoarelor criterii: cifra de
afaceri, profit, numar de angajati, judet, activitatea principala, status-ul de platitor TVA, indice de risc.
Etichete personalizate
Administrati-va portofoliul prin utilizarea etichetelor personalizate. Gruparea si gestionarea companiilor in
functie de nevoile afacerii Dvs este un instrument de management eficient. In plus, alertele pot fi primite in
mod automat de catre utilizatorul desemnat in cadrul aplicatiei.
Exporturi si rapoarte
AlertaCUI.ro va permite sa generati rapoarte si sa exportati informatiile.
Deoarece informatiile sunt mereu actualizate, baza de date centralizata devine o sursa de incredere in ceea
ce priveste nevoile critice de raportare ale managementului.
Exporturi disponibile:
Portofoliu - date companii > export in format excel
Companie - dosare in justitie > export in format excel
Companie - inregistrari Arhiva Electronica a Garantiilor Mobiliare (AEGRM) > export in format word
Companie - raport date companie > versiune printabila
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2. Evaluarea permanenta a companiilor
Intelegerea si administrarea riscului de portofoliu incep cu evaluarea individuala a companiilor: statutul legal,
analiza financiara, comportamentul de plata (Centrala Incidentelor de Plati, datorii restante catre bugetul de
stat), garantii mobiliare – AEGRM si dosare inregistrate in Justitie. Informatiile va pot ajuta sa luati deciziile in
timp util cu privire la modul in care veti actiona in ceea ce-i priveste pe clientii riscanti si cum ii veti retine si
recompensa pe cei buni.
Economisesti timp – informatiile valabile pentru o companie sunt adunate si afisate in mod prietenos.
Puteti identifica orice semnal de alarma prin analizarea integrata a tuturor informatiilor disponibile pentru o
companie:
1. Date de identificare – denumire, numar de inregistrare la Registrul Comertului, adresa, date de contact;
2. Statutul legal – informatiile sunt colectate de pe site-ul oficial al Registrului Comertului si al Buletinului
Procedurilor Insolventei;
3. Statutul fiscal – datele sunt colectate de pe site-ul oficial al ANAF;
4. Datele financiare – informatiile sunt colectate de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice;
5. Indicatori financiari;
6. Evolutia situatiei financiare;
7. Datoriile restante catre bugetul de stat – datele sunt colectate de pe site-ul ANAF;
8. Dosarele inregistrate in Justitie – informatiile sunt colectate de pe site-ul portal.just.ro;
9. Garantii mobiliare – inregistrate pe site-ul oficial al AEGRM.

3. Monitorizarea continua a starii de sanatate a portofoliului tau de afaceri
Avand o atitudine pro-activa in ceea ce priveste administrarea portofoliului, aplicatia va permite sa minimizati
riscurile si sa identificati oportunitatile din timp. Imbunatatiti calitatea generala a portofoliului trecand de la
o verificare manuala, reactiva, la o verificare automata si continua a procesului.
Primiti alerte atat pe adresa de email, cat si in contul Dvs deschis in cadrul aplicatiei. Veti fi anuntat cand una
dintre societatile din portofoliul Dvs se confrunta cu una din urmatoarele situatii:
1. Inregistreaza dosar de intrare in insolventa;
2. Este inregistrata in Buletinul Procedurilor Insolventei;
3. Isi modifica statutul la Registrul Comertului;
4. Isi schimba statutul in registrul de societati inactive la ANAF (Agentia Nationala de Administrare
Fiscala);
5. Inregistreaza restante la bugetul de stat;
6. Inregistreaza noi dosare in Justitie.
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Rezolvati problemele inainte ca acestea sa apara, prin monitorizarea continua si automata a portofoliului in
vederea depistarii oricaror semnale negative: insolventa, comportament de plata, schimbarea statutului la
Registrul Comertului etc.

Frecventa actualizarii datelor
- actualizari Buletinul Procedurilor de Insolventa - frecventa zilnica
- actualizari Registrului Comertului - frecventa saptamanala
- actualizari ANAF – platitor TVA - frecventa lunara
- actualizari ANAF – inactivare/reactivare societati - frecventa lunara
- actualizari ANAF - o data la 3 luni cand se listeaza firmele cu datorii catre bugetul de stat
- actualizari Ministerul Finantelor Publice - anual, odata cu listarea ultimului bilant
- actualizari dosare faliment in justitie - portalul Just.ro - frecventa zilnica
- actualizari dosare alte materii in justitie - portalul Just.ro - frecventa saptamanala

Rapoarte optionale (pe baza de credite)
1. Rapoarte CIP – 6 credite/raport
Ofera acces rapid, online la istoricul incidentelor de plata cu instrumentele de debit ale partenerilor
de afaceri, cec-uri, bilete la ordin si cambii, prin consultarea Centralei Incidentelor de Plati
administrata de catre BNR
Raportul este primit atat pe email, cat si in contul de utilizator.
2. Raport de credit e-Premium Creditreform – 89 credite/raport
Reprezinta o imagine completa asupra profilului companiei subiect, unde sunt analizate toate
informatiile importante referitoare la capacitatea de plata si la caracteristicile structurale (forma
legala, legaturile firmei subiect cu alte companii, actionariat, management).
- Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator precis ce ofera o imagine globala asupra
firmei subiect, referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata.
- Limita de credit reprezinta suma in cuantumul careia se pot furniza produse si servicii companiei
subiect.
- Conexiunile de afaceri care presupun recomandarea de business, in functie de clasa de risc in
care compania subiect se incadeaza.
Raportul este primit pe email.
3. Raport RECOM – 8 credite/raport
Permite accesul la informatiile legale despre firmele din Romania, existente in Registrul comertului
central. Datele incluse in cadrul acestuia se refera la:
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- Datele de identificare ale companiei – numar de inregistrare la Registrul Comertului, cod unic de
inregistrare, adresa sediu social, telefon, stare firma, forma de organizare, data ultimei inregistrari.
- Denumirea / numele asociatilor/actionarilor si participatiile fiecaruia dintre acestia la capitalul social.
- Persoanele imputernicite sa reprezinte compania – numele, data nasterii, durata mandatului de
reprezentare.
- Obiectul principal de activitate (conform statutului companiei) – cod CAEN si descrierea acestuia.
Informatiile sunt eliberate din registrul comertului computerizat, tinut de Oficiul National al Registrului
Comertului.
Raportul este primit in contul utilizatorului.

Pachete de credite disponibile
Sunt achizitionate separat in cadrul aplicatiei si sunt folosite doar pentru rapoartele optionale (Raport CIP,
Raport de credit, Raport Recom)
100 credite - 100 Lei
500 credite - 500 Lei
1000 credite - 1000 Lei
1500 credite - 1500 Lei

Abonamente
AlertaCUI.ro ofera o serie de conturi flexibile, in functie de numarul de companii pe care doriti sa le monitorizati
Alerta 50 , 100 , 150 , 250 , 500 , 1000.
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