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Selecione, a partir de critérios objetivos, o melhor fornecedor, independentemente
do seu setor. 

Compare os dados financeiros de até 5 fornecedores e avalie qual apresenta um 
melhor sistema de gestão.

Encontre fornecedores solventes e próximos do seu negócio.

Segmente a nossa base de dados por atividade e área de influência e fique a 
conhecer quais são os fornecedores mais solventes e os que lhe dão
mais garantias.

Descubra o seu poder de negociação em relação aos fornecedores.

Fique a conhecer a faturação dos fornecedores para saber qual é a sua dimensão 
e a força relativa que terá em relação a eles.

Estabeleça as condições de pagamento.

Fique a conhecer o prazo médio de pagamento que está a ser exigido pelo 
fornecedor antes de estabelecer as suas condições com o mesmo.

Consultas. Os relatórios tradicionais 
podem ser consultados online de 
forma dinâmica e personalizada com 
informações das empresas atualizadas 
diariamente.

Comparação. Comparação de
indicadores financeiros e de
risco de até 5 empresas.

Marketing. Bases de dados com 
segmentação e download online.

Alertas. Notificações diárias sobre 
a evolução das empresas ou dos 
empresários que se encontra a seguir.

Recomendado por
97% dos nossos clientes.
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Antecipe problemas de fornecimento.

Utilize a análise económico-financeira e de risco para observar se o fornecedor 
apresenta dificuldades que possam levá-lo a diminuir a qualidade dos seus 
fornecimentos ou a não conceder-lhe crédito.

Analise os dados económico-financeiros de uma empresa.

Consulte as informações depositadas na Conservatória do Registo Comercial 
por clientes, fornecedores e concorrentes, bem como os rácios da sua situação 
financeira, rentabilidade e eficiência. O Insight View irá ajudá-lo a interpretar 
facilmente os dados.

Confirme se a pessoa que assina o contrato tem poderes de representação para 
esse efeito.

Visualize a imagem das contas anuais registadas na Conservatória do Registo 
Comercial pelos seus fornecedores para confirmar se as assinaturas dos 
administradores coincidem com as assinaturas presentes no contrato.

Supervisione a situação global de risco dos seus fornecedores.

Configure uma lista com todos os seus fornecedores para ficar a conhecer a 
distribuição do seu risco e receber alertas relativamente a qualquer
alteração relevante.

Recomendado por
97% dos nossos clientes.

Compras / Fornecedores / Serviços gerais

Consultas. Os relatórios tradicionais 
podem ser consultados online de 
forma dinâmica e personalizada com 
informações das empresas atualizadas 
diariamente.

Comparação. Comparação de
indicadores financeiros e de
risco de até 5 empresas.

Marketing. Bases de dados com 
segmentação e download online.

Alertas. Notificações diárias sobre 
a evolução das empresas ou dos 
empresários que se encontra a seguir.



Compras / Fornecedores / Serviços gerais

Faça crescer o seu negócio   Descubra todos os benefícios que o Insight View tem para oferecer em iberinform.pt

Porto
Praça do Bom Sucesso - Nº61 - 6º andar 
escritório 605
4150-146 • Porto
(+351) 22 207 38 80

Espanha

Madrid • Sede
C/ Raimundo Fernández Villaverde 57 Bis 
28003 • Madrid (Espanha)
(+34) 900 213 215
iberinform.es • clientes@iberinform.es

Delegações

Lisboa • Porto • Madrid • Barcelona 
Bilbau • (A) Corunha • Málaga • Múrcia
Sevilha • Valência • Valladolid • Saragoça

Portugal

Lisboa • Sede
Av. Columbano Bordalo Pinheiro 75, 7º  
1070-061 • Lisboa
(+351) 21 358 88 00 
iberinform.pt • geral@iberinform.pt


