BISNODE
ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁSOK

BISNODE

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 szolgáltat 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.

01
ADATBÁZIS TISZTÍTÁS
A legprofibb cégek is küzdenek azzal a problémával, hogy ügyféladataikban hibák, hiányos adatok vagy
duplikációk vannak. A partnerekkel történő hatékony kapcsolattartáshoz és a későbbi egyszerű
adatkarbantartáshoz elengedhetetlen a rendszerezett, pontos partnertörzs megléte.
Az adatbázis tisztítás során beazonosítjuk az átadott állományban található vállalkozásokat, egyedi
azonosítót (adószám vagy DUNS® szám) és helyes, aktuális, teljes körű adatokat rendelünk hozzájuk,
kiszűrjük a megszűnt, jelöljük az eljárás alatti vállalkozásokat.

02
ADATBŐVÍTÉS
Az egyedileg már pontosan beazonosítható rekordokhoz vállalatirányítási rendszer és/vagy CRM
feltöltéshez, kampánytervezéshez és elemzéshez nélkülözhetetlen adatokat rendelünk, legyen szó
aktuális

telefonszámról

és

vezetőségről,

méret

és

tevékenységadatokról,

mutatószámokról vagy bármilyen egyéb, az adatbázisunkban fellelhető információról.

kockázatossági

03
ADATBÁZIS FRISSÍTÉS
A partnertörzs a cégek egyik legnagyobb értéke, főleg, ha az rendszerezett és aktuális. Nem elég azt
egyszer rendbe rakni, folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a változások átvezetésre kerüljenek a
rendszerekben tárolt adatokon.
Frissítési szolgáltatásunk keretében a kért rendszerességgel megküldjük Önnek a legfrissebb adatokat,
változásokat, így friss adatokkal dolgozhatnak munkatársai, legyen szó értékesítésről, elemzésről,
kockázatkezelésről vagy a vállalat bármelyik területéről.

04
ADATINTEGRÁCIÓ
Adatintegrálás szolgáltatásunkkal az Ön által kiválasztott adatok és információk SOAP szabványt
használó webszolgáltatásunkon keresztül kerülnek informatikai rendszereibe. Rengeteg manuális
munkát takaríthat meg, illetve gyorsan és állandóan hozzáférhet a legfrissebb információkhoz saját,
költséges adatbázis fenntartása nélkül.
Rendszereiben egy cégazonosító megadását követően az alapadatok, kapcsolati adatok és kockázati
mutatók azonnal megjelennek, az integráció kialakítása pár nap alatt megvalósítható.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 Az adatbázisok tisztítását, bővítését és frissítését Excelben végezzük, a kész állományt egy Excel táblában
adjuk vissza. Igény esetén más adatbázis formátumok is kérhetők.
 Az adatok gyakorlatilag bármilyen cégbírósági adattal bővíthetők, valamint a Bisnode által gyűjtött információk
(pl: számítógépek száma, vezetők neve, e-mail címek, telefonszámok) is kérhetők az adatbázishoz.
 Adatintegráció révén számos kész rendszerbe (pl: SAP) tudunk adatokat integrálni és a kért gyakorisággal
frissíteni azokat.
 Adatbázis szolgáltatásaink egyszeri és folyamatos szolgáltatás keretében is igényelhetők.
 Amennyiben D&B DUNS számot is kér adatbázisába, a szolgáltatást a Bisnode D&B Magyarország Kft.
számlázza, minden más esetben a Bisnode Magyarország Kft.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 Az adatbázis szolgáltatások díja előre, a számla kézhezvétele után egy összegben fizetendő. A listát e-mailben
küldjük meg Excel formátumban az ellenérték számlánkon történő megjelenését követően.
 Az e-mail címek nem jogszerű felhasználásából eredő jogi és egyéb következményekért a Bisnode minden
felelősséget kizár és áthárítja a jogosulatlan felhasználó felé.
 Az elkészített lista kizárólag saját tevékenységi körben használható. Megrendelő kötelezi magát, hogy az
adatokat harmadik személy részére értékesítés, vagy más üzleti vagy haszonszerzési célból nem adja át.
 Az adatok valódiságára, illetve az egyes adatmezők telítettségére vonatkozóan garanciát nem tudunk vállalni,
tekintettel arra, hogy az adatok forrásai felett nem rendelkezünk.
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