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A Bisnode az összes magyarországi vállalkozás cégbíróságon bejegyzett 

adatával, valamint számos gyűjtött céginformációval rendelkezik. Partnerünkön, 

a Dun & Bradstreeten keresztül pedig gyakorlatilag a világ összes országából 

szolgáltatunk üzleti információt. 

A Bisnode adatbázis szolgáltatásai segítenek abban, hogy saját adatbázisai, 

vállalatirányítási és CRM rendszerei mindig friss információkat tartalmazzanak, 

az adatok pontos és hatékony integrálásával hatékonyabbá váljanak folyamatai. 

Adatintegrálás szolgáltatásunkkal az Ön által kiválasztott adatok és információk 

SOAP szabványt használó web szolgáltatáson keresztül kerülnek informatikai 

rendszereibe. Rengeteg manuális munkát takaríthat meg, illetve gyorsan és 

állandóan hozzáférhet a legfrissebb információkhoz költséges saját adatbázis 

fenntartása nélkül. Rendszereiben egy cégazonosító megadását követően az 

alapadatok, kapcsolati adatok és kockázati mutatók azonnal megjelennek, az 

integráció kialakítása pár nap alatt megvalósítható.  

 

Adatintegráció révén számos kész rendszerbe (pl: SAP, CRM stb.) tudunk 

adatokat integrálni és a kért gyakorisággal frissíteni azokat.  

 

Az adatintegráció megvalósítása egyszeri informatikai fejlesztést igényel, mind 

a szolgáltató, mind a felhasználó oldalán. Bisnode vállalja a szolgáltató oldali 

fejlesztést, a felhasználói oldalon történő fejlesztés megvalósítása az ügyfél 

feladata. 



 

GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS 

 

 

. 

  2 Saját rendszerükben fejlesztést kell végezni, hogy a kapott adatok az Önök rendszerében megjelenjenek. 

1 Megkapja a szolgáltatás eléréséhez és használatához szükséges információkat (hozzáférési adatok: felhasználónév, jelszó stb.) 

3 A fejlesztést nem a Bisnode végzi, de segítségképpen kapnak egy teszthozzáférést 

4 
A használat során a két szerver közt üzenetváltás történik, tehát Önök kérdeznek, mi válaszolunk. 

A kapott üzeneten kívül a Bisnode mást nem láthat. 

5 A webszolgáltatásunk egy WCF webservice, ami SOAP protokollt használ üzenetváltásra 



 

A BISNODE WEBSERVICE ELŐNYEI 

Naprakész adatokat szolgáltat közvetlen módon  

Hatékonyabb működést eredményez a vállalaton belül  

Egyszerre több osztálynak nyújt segítséget: 

a pénzügy a számlázás során valós, aktuális adatokkal tud dolgozni  

a sales növelheti hatékonyságát  

a marketing növelheti eredményességét (pl. a regisztrációs felület egyszerűsödhet, ezáltal több bejövő érdeklődőt generálhat)  

 

Webservice életbe léptetése előtt mindenképpen javasoljuk, hogy a teljes adatbázisukra egy adatbázistisztítást végezzenek el, amiben a Bisnode 

szintén segítséget tud nyújtani. 
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