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DATA & CREDIT MONITORING

HOLDER AUTOMATISK DIN KUNDE-
DATABASE DAGLIGT OPDATERET OG 
MINIMERER RISIKOEN FOR TAB PÅ DINE 
KUNDER OG LEVERANDØRER.
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Når først dine kunder og leverandører er lagt til overvågning modtager du
automatisk en notifikation, hver gang der sker ændringer i din database.

DU FÅR NOTIFIKATIONER NÅR 
DER SKER ÆNDRINGER

Skulle en af dine kunder få en betalingsanmærkning har du mulighed for at ændre på de 
kreditvilkår I har indgået eller helt stoppe med at yde kredit. Ydermere får du også besked, 
når en af dine kunder skifter navn, adresse, flytter ud af landet, går bort eller går konkurs m.m.

DU FÅR NOTIFIKATION VED:

BETALINGSANMÆRKNINGER

NAVNEÆNDRINGER PÅ PERSONER 

ADRESSEÆNDRINGER

HVIS EN PERSON FLYTTER UD AF LANDET

HVIS EN PERSON AFGÅR VED DØDEN

NAVN - OG ADRESSEBESKYTTELSE

HVIS EN PERSON FORSVINDER

HVIS EN VIRKSOMHED GÅR KONKURSER  

NAVNEÆNDRINGER PÅ VIRKSOMHEDER 

Datakvalitet er en meget vigtig del af løsningen og vi tilsikrer derfor, at alle data er ajourførte 
og gennemgået vores kvalitetskontrol.

*Se den fulde liste af dataelementer der kan ligges til overvågning på næste side. 
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TO MODULER
Løsningen fås både med overvågning af B2C kunder samt B2B kunder, og kan leveres som en integration (maskine-maskine) 
eller som en portalløsning. Løsningen er opbygget som et lego-system, hvilket gør den fleksibel og nem at tilpasse jeres 
behov og budget. Listen nedenfor viser alle de dataelementer du har mulighed for at overvåge. 

DATAELEMENTER // B2B 

 
DATAELEMENTER  // B2C

Credit
Betalingsanmærkninger
-        Beløb
-        Årsagskode
-        Årsagstekst
-        Fundamentsdato
-        Oprettelsesdato
-        Navn på kreditor
-        Journalnummer
-        Slettedato
-        Navn på indberetter
-        Referencenummer
 
Data
-        Virksomhedsnavn (Hovedkontor)
-        CVR nummer
-        D-U-N-S nummer
-        Telefonnummer (Hovedkontor)
-        E-mail (Hovedkontor)
-        Website (Hovedkontor)
-        Branchekode (NACE)
-        Statuskode
-        Virksomhedsform
-        Marketingbeskyttet
-        Adresse (gadenavn, husnummer)
-        Postnummer
-        Postdistrikt
-        Postboks
-        By
-        Kommunekode
-        Landekode

Credit
Betalingsanmærkninger
-        Beløb
-        Årsagskode
-        Årsagstekst
-        Fundamentsdato
-        Oprettelsesdato
-        Navn på kreditor
-        Journalnummer
-        Slettedato
-        Navn på indberetter
-        Referencenummer
 
Data
-         Personnavne (fornavne + efternavn)
-         Adresse (gadenavn, husnummer,  
          side/dør/etage)
-         Postnummer
-         Postdistrikt
-         Postboks
-         By
-         Kommunekode
-         Landekode
-         Gadekode
-         Boet på adressen / dato
-         Navn- og adressebeskyttelse
-         Køn
-         Marketingbeskyttelse
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SÅ LET KOMMER DU I GANG
PORTALLØSNING
Vælger du vores portalløsning, er du i gang med det samme. Det eneste der kræves, er et 
login. Så snart du har udført et KreditTjek, har du mulighed for at lægge kunden til 
overvågning. Skulle der efterfølgende ske ændringer vil du få en besked, som ses under 
fanen “Monitoring”. 

INTEGRATION (MASKINE-MASKINE)
Du har også mulighed for at få løsningen ind i dit eget system. Dette gøres via vores moderne 
webservice, der nemt kobles op til. Her opnår du en fuldautomatisk løsning.

OPSTARTSPROCESSEN 
Opstartsprocessen er gjort så let og effektiv som muligt for dig. 
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MAKE A SMART DECISION!

Bisnode er en førende Data og Analytics virksomhed i Europa med aktiviteter i 18 lande og 
2,400 ansatte. Bisnode hjælper virksomheder med at finde og administrere deres kunder  
igennem hele kundens livscyklus. We do this by pioneering Smart Data to enable our customers 
to make Smart Decisions. Det betyder at vi kan matche og analysere vores kunders data op 
imod vores data, samt den mængde data der genereres i verden idag, såkaldt Big Data. 

Mere end 150.000 kunder får værdi af vores Smart Data som en service. Vi hjælper dem med 
at håndtere data, håndtere risici i deres kundeporteføljer og styrker deres overordnede evne 
til at tage beslutninger – for dermed at øge deres salg og revenue. Vores database er unik og 
består af data omkring virksomheder, enkeltpersoner, ejendomsoplysninger samt informationer 
omkring  køretøjer. Bisnode er siden 2002 den største strategiske partner for Dun & Bradstreet, 
den globale leverandør af virksomhedsinformation om mere end 250 million virksomheder i 220 
lande.

IN
FO

LÆS MERE PÅ WWW.BISNODE.DK

https://www.bisnode.com/danmark/produkter-losninger/verify--enhance/mdm/data-credit-monitoring/
https://www.bisnode.com/danmark/produkter-losninger/verify--enhance/mdm/data-credit-monitoring/
https://www.bisnode.com/danmark/produkter-losninger/verify--enhance/mdm/data-credit-monitoring/
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WWW.BISNODE.DK

BISNODE DANMARK   GYNGEMOSE PARKVEJ 50    2860 SØBORG

TELEFON +45 7022 0410    CUSTOMERCARE@BISNODE.DK     WWW.BISNODE.DK

https://www.bisnode.com/danmark/produkter-losninger/verify--enhance/mdm/data-credit-monitoring/
https://twitter.com/Bisnode_DK
https://www.youtube.com/c/BisnodeDanmarkASS%C3%B8borg
https://www.linkedin.com/company/bisnodedanmark
https://www.facebook.com/BisnodeDanmark

