služba „KLIENT“
Představení služby (15.9.2014)

Co je to StopStav.cz?
• Portál www.stopstav.cz vznikl v roce 2010 jako reakce na
množící se problémy s neplatiči v oblasti velkoobchodního
trhu s elektromateriálem,
• Od začátku roku 2011 jej využívá většina největších
velkoobchodů v oboru elektromateriálu ke vzájemnému
sdílení informací o neplatičích,
• Od doby svého vzniku byly služby portálu StopStav.cz
zaměřeny na ochranu velkoobchodního trhu,

• V létě roku 2014 jsme spustili novou službu, která je dostupná
pro všechny podnikající subjekty v ČR.

Co nabízí web StopStav.cz?
• Aktuálně 3 služby v oblasti monitoringu a práce s
pohledávkami:

• StopStav
» Služba určená pro velkoobchody, výrobce, dovozce a
poskytovatele služeb zaměřená na monitoring neplatičů

• KLIENT
» Služba určená pro širokou podnikající veřejnost zaměřená
na monitoring neplatičů

• Vymáhání pohledávek
» Právní vymáhání pohledávek pro veřejnost a pro uživatele
služeb StopStav i KLIENT

Co to je „KLIENT“?
• „KLIENT“ je služba portálu www.stopstav.cz,
• Služba vychází z myšlenky sdílení informací o neplatících
zákaznících mezi jednotlivými registrovanými uživateli,
• Služba je určená pro širokou podnikající veřejnost (firmy s
aktivním IČ v rámci ČR). Je přizpůsobena zejména pro
zákazníky velkoobchodních prodejců s elektroinstalačním
materiálem, kteří využívají naši pilotní službu s názvem
StopStav.

Jak to funguje?
• Uživatel s účtem KLIENT má právo zadat do systému firmu(y) –
dlužníka(y), u kterého(ých) eviduje fakturu(y) po lhůtě
splatnosti,
• Data zveřejněná v systému má KLIENT povinnost udržovat
aktuální a nejméně 1x za 10 dní provést jejich aktualizaci,

• Informace, které zde KLIENT vloží, sdílí všichni uživatelé
systému. Uživatel s účtem KLIENT tak o svém dlužníkovi
informuje všechny ostatní uživatele s účtem KLIENT a také
všechny registrované velkoobchodní prodejce, kteří využívají
službu StopStav. Seznam uživatelů služby StopStav je k
dispozici na www.stopstav.cz nebo přímo ZDE.

Jak to funguje?
• Pokud KLIENT zadá dlužníka do systému, předává ostatním
uživatelům informace:
•
•
•
•

Jméno a IČ dlužníka,
Doba po splatnosti nejstaršího dluhu,
Výši celkové dlužné částky,
Své kontaktní údaje (kontakt na věřitele).

• KLIENT zodpovídá za veškeré data, které do systému zadal, má
povinnost držet svoje data aktuální a souhlasí s právem
provozovatele portálu StopStav.cz kdykoliv provést kontrolu
správnosti zveřejněných dat.

Jak to funguje?
• Jelikož zadané informace sdílí v plné výši také velkoobchody, je
pravděpodobné, že zveřejněný dlužník se až do svého výmazu
ze systému (zaplacení dluhu) může potýkat s problémy nejen
u věřitele, ale také u svého dodavatele materiálu,
• Tímto způsobem KLIENT vytváří na svého dlužníka v rámci
svého oboru cílený tlak za vynaložení minimálních nákladů a
bez nutnosti předávat dluh k právnímu vymáhání.

Co KLIENT ze systému získá?
• Kompletní informace od všech ostatních uživatelů s účtem
KLIENT,

• Informace od některých velkoobchodů (uživatelů služby
StopStav) v takovém objemu, jaký velkoobchod do
KLIENTských účtů sám povolí,
• Automatické hlídání svých zveřejněných dlužníků v
insolvenčním rejstříku a v registru nesolventních plátců DPH,
• Možnost hlídání všech svých obchodních kontaktů v
insolvenčním rejstříku a v registru nesolventních plátců DPH,
• Možnost využít službu Vymáhání pohledávek.

Jaký je rozdíl mezi službou
KLIENT a StopStav?
• StopStav je pro velkoobchodní prodejce, KLIENT pro jejich
zákazníky,
• StopStav má smluvně danou POVINNOST zveřejňovat zde
VŠECHNY své dlužníky po určité době po splatnosti, KLIENT má
MOŽNOST zveřejnit své dlužníky dle svého vlastního uvážení,
• StopStav může zadávat své dlužníky anonymně (jméno
věřitele se ostatním nezobrazuje), KLIENT zadává vždy veřejně,

• Data KLIENTa jsou vždy zobrazována všem, StopStav si může
nadefinovat práva pro tok svých dat,
• Data u uživatelů služby StopStav jsou pravidelně kontrolovány.

Jaké jsou podmínky vstupu
a využívání služby KLIENT?
• Uživatel musí být aktivní podnikatelský subjekt (musí mít
aktivní IČ),
• Je třeba provést online registraci na www.stopstav.cz (přímý
odkaz ZDE),
• prečtení a souhlas s podmínkami využívání služby (vysloven
při registraci),
• úhrada licenčního poplatku za přístup do systému.

Kolik stojí licenční
poplatek?
• Službu KLIENT je možno získat již od 250,- Kč bez DPH za měsíc
(platí při úhradě na 1 rok)
• Službu je možno „předplatit“ na dobu 1 měsíc, čtvrt roku, půl
roku nebo na 1 rok.
• Cena služby KLIENT:
•
•
•
•

licence pro přístup na 12 měsíců - 3.000,- CZK bez DPH
licence pro přístup na 6 měsíců - 2.000,- CZK bez DPH
licence pro přístup na 3 měsíce - 1.500,- CZK bez DPH
licence pro přístup na 1 měsíc - 1.000,- CZK bez DPH

Je možno službu vyzkoušet?
• Samozřejmě ano!
• Po online registraci jsou Vám doručeny 2 emaily:
• Přihlašovací údaje do systému,
• Údaje pro provedení platby.
• Ihned po registraci máte systém zpřístupněn na 3 dny zdarma.
Pokud se rozhodnete systém využívat, je potřeba v průběhu 3
dní provést platbu. Pokud Vaši platbu do 3 dnů od registraci
neobdržíme, bude zaregistrovaný účet až do provedení platby
zablokován.

Je možno službu vyzkoušet?
• V případě, že si zatím nepřejete provést registraci, ale zajímá
Vás, jak systém funguje, máme pro Vás připravenu DEMO
verzi systému. Najdete ji na hlavní stránce www.stopstav.cz v
pravém horním rohu webu nebo přímo na adrese:

http://demo.stopstav.cz

Další informace
• Bližší informace o službě KLIENT, ale i o dalších službách
(StopStav, Vymáhání pohledávek) naleznete:
• na webu www.stopstav.cz (odkaz zde),
• U svého velkoobchodu,
StopStav.cz (seznam zde)

který

využívá

• U provozovatele systému StopStav.cz:
» na emailu: info@stopstav.cz nebo
» na telefonním čísle: (+420) 604 802 144
» (bližší kontakt zde)

systém

Normální je platit včas!
• Pojďte k nám, spojme své síly a přinuťme neplatící
klienty ke změně jejich postoje!
• Velkoobchody již své síly spojily a od začátku roku
2011 se jasně ukázalo, že i přes tvrdý konkurenční
boj se jediná cesta k ochraně svých financí skrývá v
pravidelném, včasném a přesném toku informací!
• StopStav.cz nedokáže ochránit Vaše peníze v
případě, že již problém nastal. Dokáže ale informaci
o vzniklém problému efektivně a ihned předat dál a
tím vyvinout cílený tlak na jeho vyřešení.

Normální je platit včas!
• Na druhou stranu dostáváte konkrétní, cílené
informace od ostatních, že daná firma má někde
dluhy. Takovou informaci Vám v rámci oboru a v
reálném čase nikdo jiný poskytnout nedokáže. Ve
výsledku se může jednat o klíčovou informaci, zda
do případného obchodu jít nebo jej raději
odmítnout.

• Pamatujte, že zakázka je ukončena
VŽDY až po jejím zaplacení…!!!

