e-Syv Systems S. R. L.

S.C. E-SYV SYSTEMS S.R.L. este o societate comercială înfiinţată şi funcţionând conform
legilor din România, având sediul social în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr. 11, Cladirea
„Union International Business Center”, et.3, camera 3.02, sector 1, având număr de ordine
J40/10826/2010 în registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, codul unic de
înregistrare 27685054, funcționând din 2010 și oferind serviciile noastre la numeroase companii
inclusiv instituții financiare, cabinete de avocat, practicieni în insolvență, instituții publice, etc.

I PREZENTARE PRODUS BPI:

1. CE PRIMIȚI
- veți primi pe e-mail fragmentul din Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) ce face referire
la comerciantul monitorizat de dvs., sub forma unui atașament .pdf, în maxim 24 de ore de la
publicarea în BPI; e-mail-ul va conține pe lângă acel atașament .pdf și începutul fragmentului
publicat, pentru a putea vizualiza rapid tematica publicării (i.e. despre ce societate e vorba) ;
- de asemenea, pe site-ul nostru https://e-syv.ro veți avea acces atât la baza de date a societăților
monitorizate, pe care o veți putea modifica oricând adăugând sau ștergând din listă orice
societate, precum și la fișa societății, unde veți putea vedea ce alerte au fost transmise pentru o
anumită societate monitorizată de dvs., putând astfel să vizualizați și descărcați alertele și din
interfața site-ului; un detaliu util de știu este că puteți seta ca o societate să fie monitorizată nu
doar ca și debitor, dar și în calitatea sa de creditor, din aceeași interfață intuitivă de pe site;
2. UNDE PRIMIȚI
- alertele vor fi transmise pe o adresă de e-mail aleasă de dvs.;
3. CÂTE SOCIETĂȚI PUTEȚI MONITORIZA
- în funcție de mărimea pachetului ales, pentru pachetul 3000 puteți monitoriza maxim 3000
societăți simultan, lista societăților monitorizate putând fi modificată oricând și nelimitat din
interfața site-ului, pe baza user-ului și parolei care le veți primi la activarea serviciului;
4. ÎMPĂRȚIREA PE SUBPACHETE
În cazul în care ați achiziționat un pachet și doriți ca acesta să fie folosit separat de mai multe
departamente din compania/instituția dvs., fiecare departament având propria listă de societăți
monitorizate și cu adresă de e-mail de asemenea proprie, această împărțire se poate face gratuit
de către noi, urmând doar să ne comunicați ca pachetul principal în câte subpachete să fie
împărțit și fiecare subpachet ce adresă de e-mail să aibe setată pentru primirea alertelor.
Astfel, spre exemplu, un pachet de 3000 se poate împărți în mod egal (sau în orice alt mod) la 3
departamente, fiecare urmând a monitoriza maxim 1000 societăți simultan, fiecare departament
urmând a își primi alertele pe propria sa adresă de e-mail și primind acces la contul său pe baza
unui user și parole proprii.
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5. CE MONITORIZAȚI
Sistemul BPI realizat de noi a fost conceput să monitorizeze comercianţii înregistraţi în mod
legal în Registrul Comerţului din România, la introducerea unui CUI în baza de date el preluând
automat numele și numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului (J-ul), fiind incluse
societățile comerciale și orice alte entități juridice ce posedă un CUI propriu și număr de
înregistrare la ONRC (spre exemplu, societăți de practicieni în insolvență, societăți profesionale
de avocatură, etc.).
În practică, clienții noștri monitorizează și cooperative agricole, care nefiind înregistrate la
ONRC nu posedă un număr de înregistrare (J) propriu însă ne transmit nouă lista de CUI-uri ce
se doresc a fi monitorizate și le înregistrăm noi în baza de date direct pe server, rezultatele
monitorizarilor fiind bune. În baza acestui raționament, putem monitoriza și alte entități juridice
ce posedă un CUI propriu, chiar dacă nu sunt înregistrare la ONRC, urmând ca dvs. să ne
transmiteți nouă lista de CUI-uri și vom efectua noi înregistrările în baza de date. Nu se pot
monitoriza entități care nu posedă CUI (spre exemplu nu putem monitoriza persoanele fizice).
6. CUM FUNCȚIONEAZĂ SERVICIUL
Noi procesăm fiecare BPI și extragem din ele fiecare alertă în parte, astfel încât dvs. să puteți
primi pe e-mail doar conținutul din BPI care este relevant pentru dvs. (mai exact doar
fragmentele care fac referire la societățile monitorizate de dvs.).
Lucrăm cu parteneri din domeniul IT cu mare experiență iar transmiterea e-mail-urilor către dvs.
se face prin servere specializate pe astfel de servicii, astfel încât să nu fie întârzieri de transmitere
și să primiți fiecare e-mail în mod prompt.

II PREZENTARE PRODUS JUST:
Modul de funcționare este asemănător cu BPI, fiind conceput pe aceeași platformă tehnică.
Prin acest serviciu, veţi fi informat cu promptitudine despre orice termen de judecată în dosarele
aflate pe rolul instanţelor judecatoreşti din România (cu excepţia ICCJ) în care sunt implicaţi
comercianţii monitorizaţi de dumneavoastră. Informațiile vă vor fi comunicate cu 5 zile
calendaristice înainte de orice termen de judecată, sub forma unor alerte informative trimise prin
e-mail și, de asemenea, vor fi postate în cadrul fișelor comercianților respectivi. Alertele
informative vor conține următoarele date: instanța judecătorească investită, numărul unic al
dosarului, părțile implicate, termenul de judecată.
Modulul are și opțiunea de a se alege materia juridică pentru care se primesc alerte și calitatea
procesuală: astfel, spre exemplu, dacă bifați doar „faliment” și „debitor”, veți primi alerte doar
pentru litigiile ce au ca materie juridică falimentul iar comerciantul monitorizat are calitatea de
debitor în acel dosar, putând astfel să aflați faptul că s-a cerut insolvența comerciantului respectiv
încă din momentul în care se deschide procesul la Tribunal, înainte de intrarea propriu-zisă a
acestuia în insolvență. Se pot alege mai multe materii juridice. Setarea inițială este aceea de a
primi toate alertele (toate materiile juridice și calitățile procesuale bifate).

