Ofertă EBAS
Realizarile în activitatea fiecăruia dintre dumneavoastră depind şi de resursele informaţionale
disponibile şi de modul în care sunt administrate şi folosite.
În prezent, în Romania, pentru a putea verifica stadiul unei societăţi, parteneri, administratori
etc., suntem nevoiţi să accesăm diferite surse de informare simultan, contra cost. Aşa a apărut EBAS!
Din nevoia de informare rapidă, corectă şi eficientă. EBAS şia propus să treacă de la un model
autocratic închis, la unul consultativ şi transparent având ca indicatori satisfacţia si performanţa
utilizatorului.

Cum vă ajută EBAS?
Cât de frecvent vi sa întamplat să asteptaţi publicarea unei informaţii în Monitorul Oficial 
Partea a IVa sau Buletinul de Insolvenţă sau Buletinul OSIM?
Cât timp aţi pierdut căutând în fiecare zi dacă a fost publicată acea informaţie și când aţi aflat a
fost prea târziu?
Cât de des vi sa întamplat să pierdeţi timp căutând informaţii despre un dosar și dacă a fost
actualizat?
Ebas vine în ajutorul dumnevoastră cu Modulul Alerte
, acesta este structurat pe un singur
modul. 
EBAS trimite mail ori de câte ori o expresie definită de utilizator (de exemplu: CUI, nume,
CNP administrator, etc.) apare întro publicație oficială sau un dosar suportă o modificare. Astfel,
setând alerte, economisiţi timpul pierdut cu căutări zilnice si eliminaţi riscul de a fi informat prea târziu
Vi sa intamplat să aveţi nevoie urgent de informaţii despre o societate comercială, informaţii

ce au fost publicate în Buletinul de Insolvenţă, Monitorul Oficial, Buletinul OSIM sau Licitaţii Publice?
Cât de des aţi avut nevoie de forma actualizată a unui act normativ sau de formă la o anumită
dată?
Doriţi să verificaţi dacă o societate apare în mai multe dosare, de la mai multe instanţe din
ţară?
Aveţi nevoie să fiţi in permanenţă la curent cu practica judiciară din domeniul insolvenţei,
falimentului sau radierii unei entităţi economice?
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EBAS vine în ajutorul dumneavoastră cu un sistem ce face căutări în milioane de
documente
, iar pentru a oferi rezultate cât mai aproape de nevoile utilizatorilor, am structurat aplicația
pe capitole şi module:
Modulul Contacte
structurat pe un singur modul. Acesta oferă posibilitatea de a:
a. avea un istoric al interacțiunilor cu clienții;
b. atașa documente specifice unui anumit client;
c. accesa un dosar cu apariții in Publicatii Oficiale ale clientului.
Modulul Publicații Oficiale 
structurat pe un singur modul. Acesta oferă posibilitatea de a
căuta în documente precum:
a. Buletinul Procedurilor de Insolvență
 începând cu ultimul trimestru al anului 2009;
b. Monitorul Oficial al României  toate cele 7 părți (inclusiv Partea a IVa, destinată agenților
economici);
c. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(Legislație UE);
d. Achiziții publice
(MO partea a VIa și Seria S a Jurnalului Oficial al UE);
e. Buletinul OSIM
 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.
Capitolul Juridic structurat pe trei module. În fiecare modul se găsește o categorie diversă de
informații:
a. Modulul Legislație  acces la toate actele normative (legi, decrete, ordonanțe, coduri, etc.)
începând cu anul 1990; forme actualizate pentru toate actele normative în vigoare;
b. Modulul Jurisprudență  acces la hotărâri ale CEDO, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţi
de Apel, Judecătorii, Tribunale;
c. Modulul Dosare  permite căutarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor din România 
Judecătorii, Tribunale şi Curţi de Apel.

Alte funcționalități EBAS
a. Acces de oriunde prin 
browser
, fiind compatibil cu toate sistemele de operare. Poate fi
accesat de pe calculator, laptop, tabletă sau telefon;
b. Interfaţă grafică adaptată pentru telefoane mobile şi tablete. Aceasta permite o accesare mai
rapida a modulelor;
c. Actualizare automată
fără a fi nevoie de intervenția utilizatorului;
d. Marcarea cu steluţă
a documentelor importante;
e. Sistem de adnotări pe documente
a. Menţinerea costului pe întreaga perioadă de colaborare.
Variante de abonament:
Tip ABONAMENT

Cost Promotional
UNPIR

Luni gratuite
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Discount
(%)

Cost Standard

1 LUNI

9,99

0

0

9,99

3 LUNI

29,97

0

0

29,97

5 LUNI

49,95

1

0

59,94

10 LUNI

89,90

2

10

119,88

20 LUNI

175,80

4

12

239,76

* Costurile sunt în euro şi nu conţin T.V.A

Puteţi testa gratuit aplicaţia, asistat/ă de un consultant
EBAS
la adresa 
www.ebas.ro

Pentru mai multe detalii, mă puteţi contacta la numerele de telefon: 
0728.801.556/0761641681
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