DUN & BRADSTREET
GLOBÁLIS ÜZLETI ADATBÁZIS

BISNODE
A D&B Globális üzleti adatbázisa több mint 200 millió vállalkozás adatait
tartalmazza világszerte és 1,6 millió vállalatcsoport kapcsolatait tárja fel.
A rendszer megteremti a korlátlan keresés lehetőségét számtalan kritérium
alapján, ezáltal kiváló eszköze az új partnerek felderítésének, ugyanakkor
bármely cégről begyűjthetők az alapvető kapcsolati, hitelkockázati
információk is.
A Globális üzleti adatbázis egy folyamatosan karbantartott üzleti adatbázis
- melyben naponta egymillió adat frissül – lehetővé teszi adatok, listák
nyomtatását, exportálását, tulajdonosi hátterek, érdekeltségek részletes
vizsgálatát.
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GLOBÁLIS ÜZLETI ADATBÁZIS
A megoldásban számos szűrőfeltétel segítségével meghatározhatja az Önt érdeklő vállalkozások körét gyakorlatilag a világ bármelyik
országából, valamint kimutatásokat, statisztikákat készíthet célcsoportjáról.

Egy adott céget nemzetközi családfákban elhelyezve felmérheti, hogy a családfán belül vannak-e további értékesítési lehetőségek, vagy
éppen a kockázatok csökkenthetők, hiszen a vállalatcsaládban szereplő egyik céggel kapcsolatos kellemetlen tapasztalat, vagy
információ esetén távol tarthatja magát egy, a vállalatcsalád másik tagja által jelentett kockázatoktól.

Az adatbázisban szereplő telefonszámok segítségével felveheti a kapcsolatot külföldi cégekkel is, tájékozódhat azok tulajdonosairól,
vezetőiről, pénzügyi adatairól.

GLOBÁLIS ÜZLETI ADATBÁZIS

ELÉRHETŐ
TERÜLETI HOZZÁFÉRÉSI
SZINTEK



Országos



Kontinens szintű



Globális

ELÉRHETŐ
ADATMEGJELENÍTÉSI
SZINTEK





ELÉRHETŐ
ADATMEGJELENÍTÉSI
SZINTEK

Alap



Olvasási

(csak aktív cégek)



Olvasási és nyomtatási

Standard



Olvasási, nyomtatási és

(aktív és inaktív cégek)


Full
(aktív és inaktív cégek,
cégkapcsolatokkal)

exportálási


Családfa hozzáférés

A GLOBÁLIS ÜZLETI ADATBÁZIS KERESŐFELÜLETE

Keresés egy bizonyos vállalkozásra

Egy vállalkozásra keresésnél a következő keresőfeltételek használhatók:
cégnév, cím, DUNS szám, telefonszám.
A találati listában egy cégre kattintva a következő adatok tekinthetőek meg, amennyiben azok elérhetőek:
alap cégadatok, foglalkoztatottak száma, árbevétel, net worth, pénzügyi eredmény, tevékenység, export tevékenység, vezetők.

Vállalati struktúra szerinti keresés

A vállalati struktúrára keresés csak abban az esetben érhető el, amennyiben rendelkezik a cégkapcsolatok elérésével (full verzió).
Itt kereshet az anyaországra, a helyi szintű legmagasabb tulajdonosra és a globális legnagyobb tulajdonosra is a családfában, illetve a cég központjára.

Kissebbségi cégkapcsolatokra keresés

Kisebbségi cégkapcsolatokra keresésben az 50 %-nál kisebb tulajdonosi kapcsolatok jelennek meg, és beállítható mekkora kisebbségi tulajdonosra
vagyunk kíváncsiak. Ez a funkció szintén a full verzióban érhető csak el.

Cégméretre keresés

Cégméretre keresésnél kereshet árbevételre, foglalkoztatottak számára, net worth-re, eredményre, alapítás évére, beszámoló dátumára.

Iparágra keresés

Az összetett keresésben lehetőség van a különböző keresési csoportok kombinálásra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
A globális családfák (megfelelő hozzáférés esetén) megjelenítésekor láthatók a családfához tartozó cégek száma, illetve
szimbólumokkal jelöljük, hogy melyik vállalkozás milyen szinten kapcsolódik a többi céghez. A családfa elemei lenyithatók és
becsukhatók a jobb áttekinthetőség érdekében
A Globális üzleti adatbázis elemzési szolgáltatásai nem érhetők el automatikusan a rendszerben. Ezzel kapcsolatos igényét kérjük
jelezze ügyfélszolgálatunk felé! A kiválasztott cégek adati különböző feltételek szerinti (pl.: árbevétel kategória, létszám kategória)
kereszttáblákba rendezhetők.
Olvasási, nyomtatási és export hozzáférés esetén az adatok különböző adatformátumú adattáblákba (CSV/HTML/PDF/XML)
menthetők ki a megvásárolt kreditek terhére.
A rendszerben a kiválasztott cégekre változásfigyelés kérhető. Feltölthető a Globális üzleti adatbázisba a figyelni kívánt lista és
adatfigyelés, és megfelelő hozzáférés esetén a kapcsolatok figyelése is kérhető.

A Globális üzleti adatbázis felhasználója tudomásul veszi, hogy a Bisnode D&B által az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető
információ legális forrásokból származik, és erre való tekintettel a Bisnode D&B kizárja a felelősségét arra az esetre, ha az információ
forrását képező anyagokban az adatgyűjtés időpontjában az információ adatait érintő bárminemű változást nem vezettek még át, így a
Bisnode D&B által nem volt még megismerhető.
A Bisnode D&B felelőssége a Megrendelő felé csak a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés miatt
bekövetkező kárért áll fenn. A Bisnode D&B felelőssége a Megrendelő által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed.
A Bisnode D&B kijelenti, a Megrendelő pedig a megrendelés aláírásával tanúsítottan elismeri és tudomásul veszi, hogy a felszámított díj
mértéke a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel került megállapításra.
A Megrendelő a jelen megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves adatot,
mert a Bisnode D&B részére is téves adatot szolgáltattak, úgy a Bisnode D&B az ilyen téves adatok szolgáltatásának következményei
tekintetében felelősségét kizárja.
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