Pisarniško poslovanje

Informacija je največje bogastvo
Menedžerji in podjetniki se s pomočjo kakovostnih in ažurnih podatkov pravilneje in hitreje odzovejo na nove priložnosti ali nevarnosti, ki lahko ogrozijo njihov
posel. Podatke lahko dobijo na Ajpesu, ki zbira podatke o poslovnih subjektih
ter jih posreduje javnosti s cilji zagotavljanja transparentnosti poslovnega okolja,
povečevanja informiranosti in zmanjševanja administrativnih ovir. Pogovarjali smo
se z mag. Mojco Kunšek, direktorico Ajpesa.
Kakšne informacije AJPES ponuja
podjetjem in organizacijam?
Na spletni strani www.ajpes.si lahko
kadarkoli preverite podatke iz letnih
poročil poslovnih partnerjev, spremembe
v Poslovnem registru Slovenije, Registru
transakcijskih računov, Registru zastavnih
pravic na premičninah (eRZPP) in uradne
objave v postopkih zaradi insolventnosti.
Prednost poslovnega informacijskega
sistema AJPES so spletni servisi, ki
omogočajo medopravilnost, povezovanje
in izmenjavo podatkov, kar pomeni, da ste
o spremembah pri poslovnih partnerjih
lahko obveščeni neposredno v informacijskem sistemu.
Kako poteka vpogled v registre
AJPES-a?
Z brezplačno registracijo lahko 24 ur na
dan dostopamo do podatkov o poslovnih
partnerjih že z enostavnimi iskalnimi
kriteriji, kot so ime, naslov ali matična
številka. V primeru težav z iskanjem je na
voljo tudi telefonska pomoč. V poslovnem
registru PRS lahko neposredno pridobite
podatke o poslovnem partnerju ali o
konkurenčnem podjetju na podlagi
matične številke, davčne številke, naziva,
naslova ali dejavnosti, novost pa je iskanje
po osebah, ki so v poslovnem subjektu
družbeniki, zastopniki ali člani organa nadzora. Podatke o zastavljenih premičninah
lahko pridobite iz Registra neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
(RZPP) z vnosom VIN številke in ugotovite,
ali so na vozilu vpisani rubež, neposestna
zastava, prepoved odtujitve in obremenitve oziroma prepoved razpolaganja. Z
nakupom spletnega servisa proFi=Po pa
lahko pridobite podatke in informacije o
poslovanju gospodarskih subjektov iz
različnih verodostojnih virov: iz Poslovnega registra Slovenije, Registra transakcij-
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skih računov, Registra menic, protestiranih zaradi neplačila, iz različnih uradnih
objav (eObjave), iz podatkov in sporočil
sodišč in družb ter iz podatkov letnih
poročil.
AJPES podatke stalno posodablja. Letna
poročila so na voljo za zadnja štiri leta,
načrtovani pa so prenova poslovnega
registra, javno brezplačno iskanje po
dolžnikih in zastaviteljih (ki so poslovni
subjekti) v Registru neposestno zastavnih
pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Po
sprejetju ustreznih pravnih podlag bomo
v naslednjih letih vzpostavili tudi nove
registre, kot so register dejanskih
lastnikov, register nastanitvenih enot in
evidenco nevladnih organizacij.
Kako pa je z evropskimi evidencami?
AJPES kot polnopravni član mreže
Evropskega poslovnega registra (EBR)
omogoča pridobivanje podatkov o
poslovnih subjektih v 27 državah članicah
mreže. S podpisom meddržavnih
sporazumov o izmenjavi podatkov lahko
naročite tudi bonitetne ocene za podjetja
v Makedoniji in Hrvaški.
Kaj še AJPES ponuja podjetnikom in
organizacijam?
Ena od pomembnih strateških nalog
izvajanja javne službe je registrska
dejavnost. Na izpostavah v 12 statističnih
regijah na točkah VEM se registrira večina
samostojnih podjetnikov ter enostavnih
družb z omejeno odgovornostjo v državi.
Zaradi velikega obsega in pestrosti strank
ter stalnih vlaganj v izobraževanja
referentov veljajo točke VEM AJPES za
najbolj usposobljena mesta za informiranje in registracijo podjetnikov.
V okviru tržne dejavnosti AJPES stalno
vlaga v razvoj in kakovost bonitetnega
ocenjevanja, ki temelji na poročilih leta

»Na točkah VEM AJPES se registrira večina samostojnih podjetnikov ter enostavnih družb z omejeno
odgovornostjo v celotni državi,« pravi direktorica
Ajpesa, mag Mojca Kunšek.

prej s trendi pri poslovanju, uporabnik pa
se lahko naroči tudi na storitev eOpomnik,
ki omogoča dnevno elektronsko obveščanje o spremembi podatkov in informacij
za izbrane poslovne subjekte ali na
analitični pripomoček FI=Po, kjer lahko
samostojno analizira poslovanje več kot
140.000 gospodarskih subjektov.
Podjetnike velja spomniti, da AJPES izvaja
tudi obvezni in prostovoljni pobot, s
katerim si lahko podjetja pomagajo pri
obvladovanju likvidnosti, ter bonitetne in
druge tržne storitve.
Kako pa skrbite za kakovost storitev?
AJPES se zavzema za urejeno poslovanje
po standardu kakovosti ISO 9001.
Zaposleni se zavzemamo za strokoven in
uporabniku prijazen pristop. To dokazujemo s številnimi priznanji za izvedene
informacijske projekte, pa tudi z rezultati
letne ankete o zadovoljstvu uporabnikov,
ki so nam tudi letos namenili visoko
oceno.

