Piactérkép – Önkiszolgáló marketing adatbázis
Felhasználói kézikönyv
A szolgáltatás célja
Lehetőséget ad marketing listák saját kezű leválogatására a hazánkban bejegyzett összes társas
vállalkozás közül tizenöt feltétel alapján. A beállítások után a rendszer megadja, hogy hány találat felel
meg a keresési feltételeknek, és ettől függően mennyibe kerül a marketing lista. Amennyiben megfelel
az ajánlat, úgy a felületen rögtön meg is rendelhető a lista.
Szolgáltatás elérése
A www.opten.hu weboldalon a bal oldali menüsávban a Piactérkép – Marketing adatbázis feliratra
kattintva a szolgáltatás felületéhez jut.

Marketing lista összeállítása
Feltételek beállítása
A felületen a következő feltételek szerint lehet szűrni:
•

Főtevékenység

•

Cégforma

•

Régiók, megyék, kerületek

•

Település

•

Jegyzett tőke

•

Ország

•

Alapítás dátuma

•

Bejegyzés dátuma

•

Adózás előtti eredmény
o

Nyereség

o

Veszteség

•

Adózott eredmény

•

Értékesítés nettó árbevétele

•

Exportbevétel

•

Exportrelációk

•

Létszámadatok

Amennyiben az ügyfél egy adott feltételt szeretne beállítani, a listából a megfelelő elemet kiválasztva
és rákattintva lenyílnak az adott feltételen belül beállítható paraméterek. Az egyes paraméterek az
előttük szereplő négyzetbe tett kattintással jelölhetők meg. Ekkor a négyzet kék színezést kap, egy
fehér pipával a közepében.
Ha egyszerre több feltétel szerint is szeretne szűrni, egyszerűen kattintson a listában a kívánt
feltételekre egymás után, és mindegyik szerint állítsa be a megfelelő paramétereket. A már megjelölt
keresési feltételek megjelennek a képernyő jobb oldalán a Feltételek felirat alatt felsorolva.
Amennyiben törölni szeretne egy adott keresési feltételt, úgy feltétel melletti X-re kattintva megtehető.
Adatok beállítása
Ha az összes kívánt feltétel beállításra került, akkor kiválasztható az is, ha az ügyfél csak valamely
adatokkal rendelkező cégeket kívánja a listába rakni. Az egyes adatok az előttük szereplő csúszkába
tett kattintással jelölhetők meg. Ezek az adatok:
•

Telefon

•

Fax

•

Email

•

Web

Ezek után lehet beállítani a felületen, hogy az ügyfél a leválogatott cégek mely adatait szeretné a
marketing listában látni, ezek határozzák meg a kész lista vételárát. Az egyes adatok az előttük szereplő
négyzetbe tett kattintással jelölhetők meg. Ezek az adatok:
•

A cég neve (kötelező mező)

•

A cég székhelyének címe (alapértelmezetten kijelölt, kötelező mező)

•

Cégjegyzésre jogosult (alapértelmezetten kijelölt, kötelező mező)

•

Főtevékenység (alapértelmezetten kijelölt, kötelező mező)

•

A cég telephelyének címe

•

A cég fióktelepének címe

•

Megye

•

Árbevétel kategória

•

Netto árbevétel (pontos érték)

•

Exportbevétel, export relációs országok, országok aránya

•

Létszám kategória

•

Létszámadatok (pontos érték)

•

Pénzforgalmi jelzőszám

•

Alapítás dátuma

•

Bejegyzés dátuma

•

Telefon*

•

Fax*

•

E-mail*

•

Web*

Az utolsó négy csillaggal jelölt adatfajta közül nem mindig mindegyik áll rendelkezésre az összes
cégnél. Amennyiben csak olyan cégekre van szükség, amelyeknél ezek megtalálhatóak, azt korábban
be lehetett állítani.
Az export relációnál úgy kerülnek feltüntetésre a választható országok, területek, ahogy azokat a cégek
megadták. Így ha a felhasználó kiválasztja például az Európai Uniót, akkor abba nem azok a cégek
kerülnek bele, akik az EU valamely országába, pl. Németországba exportálnak, hanem azok, amelyek
azt jelölték meg, hogy az EU-ba exportálnak. Ha minket az érdekel, hogy kik exportálnak az Európai
Unió bármely országába, akkor ki kell jelölni az összes uniós országot, plusz az Európai Uniót, mert
így lesz teljes erre a feltételre a keresés.
Amennyiben ez a tizenkilenc féle adat nem elegendő, hanem egyéb adatokra is szüksége lenne, egy
azokkal bővített lista megrendelése az értékesítőkön keresztül történhet, a felület nem tudja kezelni.
Ha minden szükséges keresési feltétel, paraméter és a kívánt adatok is beállításra kerültek, akkor az
oldal alján található „KERESÉS INDÍTÁSA” gombra kattintva indítható el a lista leválogatása. Ha
mégsem a beállított feltételekkel szeretné lekérni a listát, és teljesen előről kezdené a beállításokat, úgy
az oldal alján található „Feltételek törlése” gombra kell kattintani.
A beállításoknak megfelelő lista nagyságától függő betöltési idő után a felületen megjelenik a találatok
összefoglalója. Itt látható, hogy összesen hány cég felelt meg a keresési feltételeknek, ezekből hány

rendelkezik telefon, fax, email, web adatokkal, illetve, hogy mennyibe kerülne a jelölt listanagyság az
igényelt adattartalommal.
Figyelem! Amennyiben a keresési feltételeknek több mint 50 000 cég felel meg, a felület nem állítja
elő a listát, ebben az esetben az ügyfél az értékesítési osztályhoz fordulva tud kedvezményes ajánlatot
kérni, vagy ha ez lehetséges, megpróbálhatja tovább szűkíteni a listát. Ugyanúgy az értékesítőkhöz tud
fordulni, ha egy éven belül elérte az összesen 50 000 rekordos limitet, de további listákra lenne
szüksége.
Marketing lista megrendelése
Amennyiben az ügyfél elégedett a leválogatás eredményével, illetve megfelelőnek tartja a vételárat is,
a lista azonnal megrendelhető a felületen keresztül a „TOVÁBB” gombra kattintva. Ezzel átjut a
megrendelő felületre, ahol az adatait kell megadnia.
A megrendelőlap első részében adhatók meg a megrendelő adatai, melyek a következők:
•

Név/cégnév

•

Székhely

•

Számlázási cím (ha eltér)

•

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám

•

Adószám

•

Telefon

•

E-mail

•

Kapcsolattartó neve

•

Fax

A felületen csillaggal jelzett mezők kötelezően kitöltendőek, ezek nélkül a megrendelés nem adható
le.
A megrendelőlap második részében találhatók a szolgáltatás adatai. Itt még egyszer ellenőrizhető a
lista darabszáma és az igényelt adatok. A megrendelőlap utolsó részében található a marketing lista
nettó és bruttó vételára. Amennyiben a felhasználó adatai beírásánál valamilyen hibát vétett, úgy a
rendszer kijelzi azt egy felugró üzenetben, a Megrendelő adatai alatt pirossal, és csak ennek kijavítása
után léphet tovább.

Ha a megrendelés minden adata rendben van, akkor a felhasználó a „Tovább” gombra kattintva egy
ellenőrző felületre jut, ahol még egyszer átnézheti megadott adatait, a szolgáltatás adatait, illetve a
fizetendő árat. Itt található három pipálható mező, melyek közül az első az ügyfél megadott adatainak
valósságára, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges jogosultságainak meglétére kérdez rá, míg a
második mező bepipálásával olvasottnak és elfogadottnak nyilvánítja a Megrendelőlapot, az ÁSZF-et
és a Szerződéskötési Tájékoztatót. A harmadik mező bepipálásával pedig szándéknyilatkozatot tesz a
Szerződés megkötésére vonatkozóan a megadott feltételekkel. Továbblépni csak e három mező
bejelölésével lehetséges a „Megrendelés” gombra kattintva, ezek bepipálása nélkül a gomb inaktív
lesz. Utoljára itt van lehetőség az adatokat módosítani, ez az „Adatok módosítása” gombra kattintva
tehető meg.
Az ügyfél „Marketing lista megrendelés” tárggyal és „Opten Kft.” feladóval egy levelet kap megadott
e-mail címére, amelyben megtalálhatóak a megrendelés és a szolgáltatás jóváhagyott adatai, a
megrendelés azonosítója, a marketing lista ára, a szerződés kelte, illetve egy megerősítő link, amelyre
kattintva létrejön az Adatbázis Szerződés, amitől elállni már nem lehet.
A Szerződés megerősítése után kap egy levelet az ügyfél, melyben visszaigazoljuk megrendelését,
valamint egy linket, amelyre kattintva letölthető a megrendelés és szolgáltatás adatait tartalmazó
Megrendelőlap .pdf formátumban.
Marketing lista átvétele
A megrendelés megerősítése után az Opten Kft. a számlát a megadott címre postázza. Az ügyfél a
marketing lista ellenértékének az Opten Kft. számláján történő jóváírását követően 3 napon belül újabb
e-mailt kap. A levélben lévő linkre kattintva a megrendelt listát .xlsx formában lehet letölteni.

