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Vstopite v svet pametnih odločitev in raziščite vse 
prednosti ter orodja, ki jih Bizi ponuja. 

Preverite TOP 5 orodij, zaradi katerih je Bizi idealna izbira, 
ko potrebujete pomoč pri sprejemanju poslovnih 
odločitev.



01 VSE INFORMACIJE
O PODJETJIH NA ENEM MESTU 

Na Biziju najdete največji 
in najbolj celovit nabor 
informacij o podjetjih, ki 
vas utegnejo zanimati:

Kontaktne, poslovne in finančne po-
datke o slovenskih podjetjih (osnovne 
informacije, ključne osebe, stanje TRR, 
blokade in časovnice blokad, poslovne 
enote, borzne, medijske objave, zapo-
slitveni oglasi, naroki, insolventnosti, 
bonitetne ocene …).

Naša velika prednost je, da je podjetje 
TSmedia, ki upravlja Bizi, nosilec 
koncesije za izdajo TIS-a in številke 
1188 ter zato zagotavlja najbolj ažurne 
kontaktne informacije v Sloveniji.

Ključni podatki so zgoščeni in vidni v 
enem pogledu. Posamezne podstrani 
razkrivajo podrobnejše informacije o 
podjetju.

Preprosta navigacija vam vsak trenutek 
pokaže, kje ste in kaj še lahko vidite.



02 NAPREDNO ISKANJE IN
IZDELAVA SEZNAMOV 

Napredni iskalnik z več kot 50 različ-
nimi kriteriji omogoča, da si ustvarite 
segmentirano bazo poslovnih subjek-
tov po svoji meri in željah (npr. družbe 
z omejeno odgovornostjo iz osrednje 
Slovenije, ki imajo več kot 10 zaposlenih 
in zeleni bonitetni ščit). 

Rezultate iskanj je mogoče še dodatno 
filtrirati, dodajati in odstranjevati kriterije, 
prilagajate lahko tudi nastavitve izpisa 

podatkov po podjetjih in jih shranite za 
poznejšo uporabo. Orodja se prikažejo, 
ko označite poljuben seznam podje-
tij, izbrana podjetja pa lahko hitro in 
preprosto dodate v primerjavo, agregat, 
portfelj ali v Bizi obveščevalec. 

Seznam podjetij lahko izvozite v Excel 
ali ustvarite standardne ovojnice za 
pošiljanje navadne pošte.

V Excel lahko naročniki izvozite do 2.000 
podjetij in tako ustvarite pravo osnovo 
za vaše nadaljnje baze kontaktov. 





03 BONITETNA OCENA IN NEOMEJEN
PRENOS BONITETNIH POROČIL

Bonitetna ocena je namenjena hitri 
oceni poslovanja podjetja, z njo pa 
lahko ugotovite, kako previdni morate 
biti pri poslovanju z obstoječim ali mo-
rebitnim novim poslovnim partnerjem. 

Bonitetno poročilo Bizi vsebuje ključne 
podatke za kakovostno oceno tvega-
nja pri poslovanju z domačimi in tujimi 

poslovnimi partnerji (splošni podatki, 
ključne osebe, TRR in blokade, aktualne 
objave, insolventnosti, naroki, finančni 
podatki, grafična analiza finančnih po-
datkov). 

Naročniki lahko neomejeno pregle-
dujejo bonitetne ocene in neomejeno 
prenašajo bonitetna poročila. 

Nakup brez skritih stroškov! V ceni 
dostopa (299 € + DDV/leto) so vključeni 
vsi podatki, uporaba vseh orodij , 
funkcionalnosti, Bazo podatkov lahko 
pregledujete brez omejitev – kjerkoli 
in kadarkoli. 

https://www.bizi.si/storitve/bonitetna-porocila/


04 BIZI
OBVEŠČEVALEC

Da ste pravočasno obveščeni o
pomembnih spremembah, poskrbi 
Bizi obveščevalec – vaš osebni infor-
mator, ki vas vsak dan obvešča o spre-
membah pri izbranih podjetjih.

Obvestila o spremembah vključujejo 
obveščanje o:
¬ stanju transakcijskih računov
 (odprt, zaprt, blokiran), 
¬ sodnih objavah, 
¬ spremembah podatkov v
 Poslovnem registru Slovenije in 
¬ finančni oceni.

Pomembno: Podjetja, ki jih imate v 
svojem portfelju, še niso avtomatično 
dodana v Bizi obveščevalec.

Obvestila prejmete prek e-pošte, prav 
tako pa lahko spremembe pregledu-
jete v Mojem Biziju. O spremembi ste 
obveščeni tudi prek SMS-sporočila.

Podjetja lahko v Bizi obveščevalec do-
dajo naročniki, ki imajo polni dostop Bizi 
in Bizi Plus. 



05 MOJ BIZI IN
ZABELEŽKE

Celotno okolje Moj Bizi je stična točka 
vseh vaših zanimanj in nastavitev
na Biziju:

¬ seznama podjetij, ki jih imate v
 Portfelju in Bizi obveščevalcu,
¬ pregledovanja zadnjih sprememb
 za podjetja v Bizi obveščevalcu,
¬ zabeležk, komentarjev, opomb
 za podjetja,
¬ shranjenih iskanj, analiz in
 primerjav podjetij.

Razlogov, zakaj uporabljati Bizi,
je še mnogo:

¬ brezplačen dostop do mobilne
 aplikacije,
¬ dostop do orodij, s katerimi lahko
 ocenite tveganja: analiza podjetja,
 primerjava podjetij, 
¬ z analizo trga lahko raziščete nove
 poslovne priložnosti, 
¬ možnost pregledovanja
 tržnih deležev,
¬ bogat nabor poslovnih vsebin: novic,
 dogodkov, zgodb uspešnih podjetij,
 svetovalnih vsebin, borznih objav,
 zaposlitvenih oglasov, razpisov,
 natečajev, priročnikov, webinarjev.

Vse zbirke podatkov lahko premikate, 
odstranjujete, urejate, uvažate nova 
podjetja v portfelj, shranjujete v posebne 
kategorije in si tako ustvarite osebni 
arhiv vsega, kar vas o podjetjih zanima. 

Dostopate lahko do podatkov o svojem 
podjetju in uporabniških nastavitev, 
kontaktirate lahko tudi svetovalca. Del 
Mojega Bizija je dostopen tudi demo 
in registriranim uporabnikom.

NOVO! Moje zabeležke so del paketa Bizi plus, ki poleg vsega, kar omogoča osnovna 
naročnina na Bizi, omogoča še dodajanje zabeležk za vsa podjetja v portfelju. Tam 
lahko dodajate zabeležke, komentarje, ključne zapiske o podjetju, zabeležke pa 
vas spremljajo tudi na kartici podjetja in so tako vedno na dosegu roke.  

info@bizi.si 



www.bizi.si info@bizi.si 01 473 00 40

Prave informacije so ključne za vaše poslovne odločitve.


