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Äripäeva infopank
Äripäeva infopank on loodud, et tuua äri- ja finantsotsuste langetamiseks vajalik informatsioon parimal kujul ja mõistliku 
hinnaga juhi või spetsialisti töölauale, kindlustamaks ettevõtte edu.

KUIDAS INFOPANK TOIMIB
Otsime ja kogume Eesti ettevõtete ja juhtidega seotud andmeid paljudest riiklikest ja avalikest allikatest nagu Äriregister 
ning Maksu- ja Tolliamet, samuti otsekontaktidest. Moodustame kogutud andmetest süstematiseeritud ja tervikliku 
andmekogu, mille tulemusena leiab Infopangast iga Eesti ettevõtte ja otsustaja andmed.

ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED
 - avalikest allikatest kogutud isikuandmete edasine avaldamine on lubatud
 - otse isikute käest kogutud isikuandmete avaldamine on lubatud
 - ettevõtete andmete avaldamine ei ole seadusega piiratud

INFOPANGA ANDMEKOGUS ON KOKKU
 350 000 isikut
 310 000 ettevõtet
(Aktiivsed, kustutatud, pankrotis ja likvideerimisel staatusega ettevõtted ning aktiivsete ja ajalooliste seostega isikud)

ANDMETE UUENDAMINE JA ULATUS

                      AJAKOHASUS                           ULATUS
Äriregistri baasinfo   kord ööpäevas    kõik Eesti ettevõtted
Uued ettevõtted*   kord ööpäevas    kõik Eesti ettevõtted
Maksu- ja Tolliameti info  kord ööpäevas    kõik Eesti ettevõtted
Omanikud ja nõukogu liikmed  kord kuus    50 000 suuremat ettevõtet
Majandusaasta aruanded  kohe pärast esitamist Äriregistrisse  kõik Eesti ettevõtted
Võtmeisikud    kogumise hetke seisuga   kogutakse Äripäeva leksikonide ja
          edetabelite koostamise käigus

*NB! Uued ettevõtted saavad endale tegevusala ja kontaktandmed külge viivitusega  ~1-1,5 kuud hiljem. Seda põhjusel, et palju ettevõtteid loovad valmisfirma-
de müügiga tegelevad firmad. Esmasel registreerimisel antakse Äriregistrile firma kontaktideks "valmisfirmade vabriku" kontaktid. Kuu möödudes on valdav 
enamus neist juba müüdud ning kontaktideks märgitud juba uus, reaalne telefon ja e-posti aadress.
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Miks valida oma äriinfo töölauaks Infopank?
FIKSEERITUD HIND JA SOODSAD ARUANDED 
Kasutaja saab mugava ligipääsu keskkonnale, kus kuutasu sisse on juba arvestatud hulk majandusaasta aruannete 
allalaadimisi. Kui aga kasutusvajadus suureneb, siis pakume täiendavaid aruandeid soodsaima hinnaga,
vaid 1 eur/aruanne. Samuti on krediidiraportite hinnad kaks korda soodsamad kui konkurentidel. Lisaks tekib kõigi 
allalaadimiste kohta kliendipõhine aruannete arhiiv, mis on hiljem infopanga keskkonnas tasuta kasutatav.  

ISIKUPÕHISUS 
Riiklikes registrites ei saa teha isiku nimepõhist otsingut. Infopangast leiad kiiresti ja mugavalt soovitud võtmeisiku kohta 
infot, mis omakorda on lingitud isikuga seotud ettevõtete infoga. 

SIHTRÜHMA OTSING 
Infopangas on väga põnev ettevõtte- ja isikupõhiste nimekirjade koostamise tööriist, kus igaüks saab ise määrata filtreid 
ja kiirelt analüüsida ärisegmendi mahtusid. Selline n-ö sihtimistööriist on kiire ja mugav lahendus, et koostada endale 
nimekiri ettevõtetest ja isikutest, kellele teha müügipakkumine või edastada turundussõnum. 

ANDMETE USALDUSVÄÄRSUS 
Infopangas töötab pühendunud andmehaldustiim. Värskendame regulaarselt äriregistrist ja maksuametist saadavat infot 
ning seome kõik ühtsesse andmestruktuuri. Lisaks kogume infot muudest avalikest infoallikatest
ja otsekontaktidest (Leksikonid ja TOP’id). Ühtsesse ja loogilisse struktuuri seotud infoallikad annavad kliendile
hea ja usaldusväärse infotööriista. 

ÄRISEOSED JA ÄMBLIK 
Äris on väga erinevatel põhjustel vaja teada, kes on kellega seotud või kes mingi ettevõtte taga on. Infopangas on loodud 
suurepärane graafiline tööriist, mis annab ülevaate ettevõtete omanikest, nõukogust, juhatuse liikmetest ja
võtmeisikutest. Nn seadistatav Ämblik näitab ka ajaloolisi äriseoseid. Kõik see info on paketitasu sees ja seoste
otsimisel pole kasutusmaht piiratud.

Kellele Infopank sobib?
JUHID/OTSUSTAJAD  - kes on kellega seotud
    - ettevõtete kiire finantstaust
    - kontaktinfo
    - ärisegmentide analüüs
    
RAAMATUPIDAJAD  - ametlik kontaktinfo, ettevõtte registrikood, käibemaksukohuslase number
    - krediidiotsuse tegemisel tausta- ja finantsandmed
    - võlakäitlemisel tausta- ja finantsandmed
    - kes on kellega seotud  

PERSONALIJUHID JA  - personali värbamisel valiknimekirjade moodustamine
PERSONALIOTSINGU FIRMAD - kandidaatide ja ettevõtete taustainfo

MÜÜGI- JA TURUNDUSJUHID    - müügi- ja turundusnimekirjade moodustamine
    - müügikontakti ettevalmistus / taustainfo
    - kontaktandmed
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Mida Infopangast leiab?
ETTEVÕTETE JA ISIKUTE INFOKAART
Infokaardil kuvame välja kehtivat äri- ja kontaktinformatsiooni, ettevõtte juhtkonda ning kiiret ülevaadet 
ettevõtte peamistest finantsnäitajatest ja maksuinfost. Samuti Äripäeva meediakajastust ning kuulumist  
Äripäeva edetabelitesse. Isikute puhul kuvame lisaks eluloolisi andmeid ametikäigu, ühiskondlike saavutuste, 
hariduse ja hobide kohta.

ÄRISIDEMED
Ärisidemed on kuvatud nii tavalise tabelina kui ka visualiseeritud „ämblikuna“. Sellelt lehelt leiate ülevaate 
juhatuse liikmete, nõukogu ja omanike ning võtmeisikutest töötajate praeguse ja ajaloolise seisu kohta. 
Visualiseeritud võrgustikku on võimalik laiendada ning näha isikute/ettevõtete äriringkonda.

 

VÕTMEISIKUD 
Äripäev on viimase 15 aasta jooksul kogunud ja avaldanud ettevõtete võtmeisikute andmeid. Ilmunud on 
Leksikonid nii piirkondlike, vastutusvaldkonna ja kui ka ettevõtlussektorite mõjukamate isikute kohta.
Nii on meil kogunenud unikaalne elulooline andmestik nii ettevõtete juhtide, kui võtmetöötajate kohta.

MAJANDUSAASTA ARUANDED JA ÄRIANALÜÜTIKA
Pakume registreeritud kasutajatele parima hinnaga kõigi Eesti ettevõtete majandusaasta aruandeid.Lisaks 
kuvame kohe välja ettevõtete  finantsnäitajaid viimase 3 aasta kohta graafiliselt koos trendianalüüsiga. 

KREDIIDIRAPORT
Infopanga keskkonnas on saadaval ettevõtete AAA krediidireitingu raport. Reiting koostatakse reaalajas 
raporti allalaadimisel ning arvutamisel võetakse arvesse ettevõtte seisundit, tausta, finantsnäitajaid,
maksekombeid, B2B võlgnevusi, inkassomenetlusi, kohtuteateid.

Näidet krediidiraporti kohta saate vaadata siit: https://infopank.ee/storage/files/full_credit_report.pdf

MAKSUINFO
Infopangas kuvatakse infot makstud maksude ja maksuvõlgade kohta. Samuti saab vaadata isikute võlgu 
maksuameti otselingilt.

RAPORT
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Sihtrühmade moodustamine ja müüginimekirjad
Infopangas on väga põnev ettevõtte- ja isikupõhiste nimekirjade koostamise tööriist, kus igaüks saab ise määrata filtreid 
ja kiirelt analüüsida ärisegmendi mahtusid. Selline n-ö sihtimistööriist on kiire ja mugav lahendus, et koostada endale 
nimekiri ettevõtetest ja isikutest, kellele teha müügipakkumine või edastada turundussõnum.

210 000 ETTEVÕTET
Kõigi Eestis aktiivselt tegutsevate ja igapäevaselt kaupasid ostvate ja äriteenuseid tarbivate ettevõtete andmed.

250 000 OTSUSTAJAT 
Ettevõtete omanike, juhtide ja võtmetöötajate kontaktinfo, kes teevad iga päev oma töökohal miljonite eurode väärtuses 
otsuseid. 

ETTEVÕTTEID SAAB FILTREERIDA
Tegevusala, asukoha, müügitulu, töötajate arvu, asutamise aja, ettevõtte õigusliku vormi ja kuuluvuse Äripäeva
edetabelite järgi.

ISIKUID SAAB FILTREERIDA
Isiku seos ettevõttega, vastutusvaldkond, vanus, sugu, kuuluvus Äripäeva edetabelistesse. Samuti läbi seose
ettevõttega kõigi ettevõtte filtrite alusel.

LISAVÕIMALUSED
• Tänu oma välispartneritele saame pakkuda nimekirju ka Skandinaavia, Euroopa ja teiste Balti riikide kohta. 

• Lisaks kodulehel olevatele standardlahendustele pakume ka erilahendusi.  Aitame panna kokku andmebaase vastavalt 
teie soovidele. 

HINNASTAMINE
Pakume sihtrühmade moodustamise lahendust nii koos Infopanga ligipääsuga kui ka eraldi.

Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust:
Piret Rumm Äriarendusjuht Tel: +372 667 008, GSM: +372 5688 2657

ETTEVÕTETE FAILI KOOSSEIS
• registreerimisnumber
• nimi
• EMTAK nimetus
• EMTAK kood
• postiaadress
• juriidiline aadress
• üldtelefon
• e-post
• veebileht
• müügitulu
• müügitulu aasta „yyyy“
• töötajate arv
• kõik juhatuse liikmed 

ISIKUTE FAILI KOOSSEIS
• eesnimi
• perenimi
• sünniaeg
• vanus
• sugu
• amet
• vastutusvaldkond
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Äripäeva Infopank
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn 

Telefon: (+372) 667 0008 
E-mail: info@infopank.ee

 

www.infopank.ee


