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Hea klient,

Meil Infopangas on kaks suurt kirge. Armastame korda ja selgust.

Otsime ja kogume andmeid paljudest infokogudest ning laome kogutud andmed suurima 
hoolega ühtsesse struktureeritud andmekogusse. Nii sünnib terviklik ja korrastatud 
andmePANK.

Mõtestame andmeid, kasutades värskeimat tehnoloogiat ja esitame tulemust kaasaegses 
infodisaini keeles. Kuulame oma kliente ja pakume neile lahendusi, millest nad siiani unistanud 
on. Lühidalt öeldes, muudame andmed INFOrmatsiooniks.

Selgus ja kord – see ongi INFOPANK!

Toomas Truuverk
Infopanga juht

andmebaas

Andmete
süstematiseerimine
ja töötlemine ning
nutikuse lisamine

KLIENT / 
INFOTEENUSED

INFOPANK

ÄRIPÄEVA INFOPANK – täielik otsustajate ja ettevõtete andmebaas
INFOPANK on Eesti ettevõtete ja nendega seotud isikute taust- ja finantsinfot koondav, ajakohaste andmetega, 
nutikas infokeskkond.

Avalikud andmeallikad

Otsekontaktid

Äripäev

Riiklikud registrid

Infopanga veeb
Turundusnimekirjad
REST API liidestus
Leksikonid
Edetabelid
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Isikute ja ettevõtete infokaart
Infokaardil kuvatakse kehtivat äri- ja kontaktinformatsiooni ning ajalooliste 
muudatuste ja sündmuste monitooringut, meediakajastust, Äripäeva 
edetabelitesse kuulumist. Isikute puhul kuvame lisaks eluloolisi andmeid 
ametikäigu, ühiskondlike saavutuste, hariduse ja hobide kohta.

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.

Ämblik – ärisidemed
Ämblik on visualiseeritud tööriist ärisidemete selgemaks esitamiseks.  
Siit leiad kiiresti ja ülevaatlikult infot tegelike kasusaajate ja mõjukate seoste 
kohta. Loomulikult on alles ka tabelkujul esitatud ärisidemed kogu sinna juurde 
kuuluva infoga.

Krediidiinfo
Koostöös Põhjamaade juhtiva krediidiinfo ettevõttega Bisnode arvutame 
ettevõttetele AAA-tüüpi krediidireitingu ja -limiidi. Registreeritud kasutajad 
saavad hankida krediidiraporti, kus on esitatud informatsioon, mille põhjal 
langetada pädev krediidiotsus.

Aastaaruanded
Pakume registreeritud kasutajatele parima hinnaga majandusaasta aruandeid. 
Suure kasutusvajaduse puhul võimalik erilahendus.

Ärianalüütika
Kuvame välja ettevõtete finantsnäitajaid, kasutades kaasaegset graafilist keelt. 
Lisame faktilisele infole analüütilise vaate ja muudame andmed ülevaatlikuks 
informatsiooniks. Graafikutes kuvatakse viimase 5 aasta andmed.  
Võrdlustööriist lubab ettevõtete andmeid mugavalt omavahel kõrvutada.

Äripäeva edetabelid
Äripäev on 20 aastat reastanud edukaid ettevõtteid ja ettevõtjaid. Edetabelite 
tulemused on kuvatud meie infokeskkonnas ja loovad siin unikaalse 
usaldusreitingu.

Pakutavad teenused
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Infopanga andmekogu
Infopank kogub andmeid riiklikest ja avalikest andmeallikatest ning otsekontaktide kaudu. 
Moodustame kogutud andmetest süstematiseeritud ja tervikliku infokogu.

Infopangast leiab iga Eesti ettevõtte ja otsustaja andmed. 

ISIKUD
Andmekogus kokku ca 220 000

 elulooline ja kontaktinfo 
 seosed ettevõtetega

 omandused ettevõtetes
 Äripäeva isikute reitingud 

 Äripäeva uudisvoo monitooring

ETTEVÕTTED
Andmekogus kokku ca 190 000

 ettevõtete üld- ja kontaktinfo
 seotud isikud: juhatus, nõukogu, omanikud

 finantsandmed
 majandusaasta aruanded 
 MTA maksu- ja võlainfo

 Äripäeva ettevõtete reitingud
 Krediidiraportid ja AAA reitingud
 Äripäeva uudisvoo monitooring

Ajakohased ja laia ulatusega andmed

 AJAKOHASUS ULATUS
Äriregistri baasinfo kord ööpäevas kõik Eesti ettevõtted
Maksu- ja tolliameti info kord ööpäevas kõik Eesti ettevõtted
Omanikud ja nõukogu liikmed kord kuus 50 000 suuremat ettevõtet
Finantsnäitajad pärast esitamist ettevõtted käibega 
 äriregistrisse või vajadusel üle 50 000 euro
Võtmeisikud kogumise hetke seisuga kogutakse Äripäeva  
  leksikonide ja edetabelite  
  koostamise käigus
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Hinnakiri

 PÄEVAPILET STARDIPAKETT PÕHIPAKETT TÄISPAKETT

Ettevõtte põhi- ja kontaktinfo    
Isiku põhi- ja kontaktinfo    
Juhatuse liikmed    
Nõukogu liikmed    
Omanikud ja omandused    
TOP’d ja leksikonid    
Meediakajastus - Äripäev    
Muud seotud isikud    
Ämblik / ärisidemed    
Isiku ametikäik ja elulooline info    
ajaloolised seosed    
Finantsnäitajad    
Finantsnäitajad - EV võrdlus    
Maksuandmed    
    
Majandusaasta aruannete limiit   10 40
Kasutajaid 1 1 1 3
    
 päevapilet 9 €   
 1 kuu  29,5 € 59,0 € 99,0 €
 püsileping 1 kuu  22,5 € 45,0 € 79,0 €
 Lisakasutaja (kuuhind)  9 €  
 IP ligipääs  kokkuleppel  

ARUANDED / RAPORTID, KÕIKIDES PAKETTIDES    
 Majandusaasta aruanded / tk 1,00 €  
 Krediidiraport  põhiraport / tk 7,00 €  
 Krediidiraport  täisraport / tk 12,00 €  
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Äripäeva Infopank

infopank.ee 
Veebikeskkond on mõeldud igapäevase äriinfo vajaduse katmiseks kõigile 
otsustajatele. Kaasaegne ja funktsionaalne kasutajaliides teeb vajaliku 
info leidmise ja mõistmise kiireks ja mugavaks.

turundusnimekirjad.ee 
Veebikeskkond võimaldab moodustada valikkriteeriumite alusel just sulle 
vajaliku nimekirja ettevõtetest või otsustajatest. Saad seda teha mugavas 
ja kiires iseteeninduslikus keskkonnas ja alustada müüki kohe. 
 
Erisoovide korral pakume ka personaalset andmebaaside koostamist 
kogu Infopanga baasides oleva informatsiooni põhjal.
(täpsem info lisatud)
 
Infopanga API teenus
Äripäeva Infopank on võimalik liidestada väliste infosüsteemidega. 
Infopanga ja välise infosüsteemi vahel saab luua automaatse 
andmevahetuse, millega on võimalik küsida infot kokkulepitud kujul 
otse Infopanga andmebaasist. Näiteks hoida kliendiandmed Teie CRM 
süsteemis püsivalt ajakohased.
(täpsem info lisatud)

Äripäeva TOPid
Äripäev reastab igal aastal ettevõtteid ja ettevõtjaid pea kuuekümnes 
erinevas reitingus. Enim tuntud neist on Eesti ettevõtete TOP 100, Kiiresti 
kasvavate Gasell-ettevõtete TOP, Rikaste TOP jne. Teeme seda, et anda 
ülevaade edukatest ja mõjukatest firmadest ja isikutest Eesti ettevõtluses.

Äripäeva leksikonid
Äripäev avaldab igal aastal kes-on-kes tüüpi kogumikke, kus leiavad oma 
elulooliste andmetega esitamist kõige mõjukamad ja edukamad tippjuhid 
erinevatest valdkondadest.



TURUNDUSNIMEKIRJAD.ee
Äripäeva infopank

Turundusnimekirjad.ee on suurim Eesti otsustajate andmebaas ja väärtuslik abimees kõigile 

turundus- ja müügijuhtidele, kel vaja täpselt sihitud müüginimekirjasid.

Vali välja sihtgrupp, kellele soovid läheneda ja anna neile edasi konkreetne ning sihitud sõnum. 

                 110 000 ettevõtet  
kõigi Eestis aktiivselt tegutsevate ja igapäeva-
selt kaupasid ostvate ja äriteenuseid tarbivate 
ettevõtete andmed.

          140 000 otsustajat
ettevõtte omanike, juhtide ja võtmetöötajate 
kontaktinfo, kes teevad iga päev oma töökohal 
miljonite eurode väärtuses otsuseid.

Ettevõttete faili koosseis:
• Ettevõtte registreerimisnumber

• Ettevõtte nimi

• Ettevõtte EMTAK nimetus

• Ettevõtte EMTAK kood

• Ettevõtte postiaadress

• Ettevõtte juriidiline aadress

• Ettevõtte üldtelefon

• Ettevõtte e-post

• Ettevõtte veebileht

• Müügitulu

• Müügitulu aasta „yyyy“

• Ettevõtte töötajate arv

• Ettevõtte juhatuse liikmed

Isikute baasi faili koosseis:
• Isiku eesnimi

• Isiku perenimi

• Isiku sünniaeg

• Isiku vanus

• Isiku sugu

• Amet

• Isiku vastutusvaldkond

• Isiku töötelefon (olemasolul)

• Isiklik mobiil (olemasolul)

• Isiklik e-posti aadress (olemasolul)

• Seos ettevõttega

• Kõik seotud ettevõtte read 

   (v.a. „EV juhatuse liikmed“)

Hinnastamine:

50€  baasi alustamistasu

0,15€/tk  ettevõtete kontakt, 

0,25€/tk  isikute kontakt, 
lisandub käibemaks. 

Andmebaas saadetakse kliendile 
Exceli tabeli kujul 2 tööpäeva 
jooksul pärast arve laekumist.

Pakume ka erilahendusi:
• Lisaks kodulehel olevatele standardlahendustele pakume ka erilahendusi. 
   Aitame panna kokku andmebaase vastavalt teie soovidele. 
• Teeme andmebaaside võrdlusi, kus lisame kliendi baasile meil olemasolevaid 
  andmevälju juurde. Samuti saame aidata kui on vaja teha olemasolevate 
  andmete värskendust. 

Andmete uuendamine:
• Üldandmete monitooring toimub igapäevaselt, sh ka juhatuse liikmed
• Omanikud ja nõukogu liikmed - kord kuus
• Uus firma – registreerimisel imporditakse üldandmed ja ka juhatuse liikmete info. 
   Muude andmete igapäevane monitooring rakendub kui müügitulu on ületanud 
  100 000€ piiri (st ettevõtet saab võtta kui aktiivselt tegutsevat)
• Andmebaasis on olemas ka MTÜd ja FIEd, sihtasutused.

Lisavõimalused:
• Tänu oma välispartneritele saame pakkuda nimekirju ka Skandinaavia, Euroopa 
   ja teiste Balti riikide kohta. 
• Andmeväljad on sarnased Eesti baasidele, hind sõltub päringu suurusest ning 
  konkreetse sihtriigi hinnastamispoliitikast.

Kontakt:
AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (+372) 667 0007
Faks: (+372) 667 0300
turundusnimekirjad@aripaev.ee
www.turundusnimekirjad.ee
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MIS ON KREDIIDIREITING

AAA reiting on maailma esimene ettevõtete krediidivõimelisuse automaatse hindamise süsteem, 
mis loodi 1989 aastal Rootsis. Reitingute arvutamist alustati spetsiaalse arvutiprogrammi abil. 
Äkitselt oli palju lihtsam hallata riske, võrrelda ettevõtteid, langetada krediidiotsuseid.

Bisnode Estonia kogub kokku andmed Eesti ettevõtete kohta koostööpartneritelt ja paljudest 
avalikest allikatest. Reitingu arvutamisel võetakse arvesse ettevõtte seisundit, tausta, 
finantsnäitajaid ja maksekombeid. Kõikide ettevõtete reitinguid uuendatakse iga päev.

REITINGUTASEMED

Reiting Selgitus Soovituslik krediidilimiit  
  (% müügitulust)

AAA Kõrgeim krediidivõime: minimaalne krediidirisk 9%
AA Hea krediidivõime: madal krediidirisk 6%
A Krediidivõimeline: keskmine krediidirisk 3%
AN Positiivse taustaga uus ettevõte: soovitatav madal krediidilimiit 1%
NR Reiting puudub: informatsioon krediidivõime hindamiseks on  – 
 ebapiisav või vastuoluline
B Krediit ainult tagatise vastu: keskmisest kõrgem krediidirisk –
C Krediit mittesoovitav: kõrge krediidirisk –

EESTI ETTEVÕTETE 
REITINGUD
vastavat reitingut omavate 
kasumit taotlevate ettevõtete 
(AS, OÜ, TÜ, UÜ, TÜH) arv

AAA AA A AN NR B C

7073
14 271

74 590

22 903

9603

30 027

3042
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LIIDESTUS VÄLISTE INFOSÜSTEEMIDEGA
Äripäeva Infopank on võimalik liidestada väliste infosüsteemidega. 
Näiteks saab soovi korral luua ühenduse Teie CRM süsteemi ja Infopanga vahel nii, et kahe info-
süsteemi vahel toimuks automaatne infovahetus, mis hoiab kliendiandmed pidevalt ajakohased. 
Automaatne infovahetus on võimalik seadistada vastavalt vajadusele.
Infopank koosneb andmebaasist, teenuskihist ja veebiliidesest. Teenuskiht omakorda jaguneb 
(1) andmete importeriks, (2) iQ kihiks ja (3) päringute mooduliks.
Päringute moodul on mõeldud masinate ja infosüsteemide jaoks, et kolmandatel osapooltel 
oleks võimalik küsida infot kokkulepitud kujul otse Infopanga andmebaasist. 
Rest teenus on realiseeritud HTTP REST API kujul (http://rest.elkstein.org/).
Ülevaade hetkel kättesaadavatest REST teenustes on olemas Swaggeris aadressil: 
http://194.204.12.126:8080/api/docs 

Hinnastamise kohta küsi pakkumist.

Liidese skeem

LIVE 
Teenus

TEST 
Teenus

Swagger HTTP REST

 API  API

teenuskiht

andmebaas




