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InfoTorg Bevakning Personer

Automatisk kontroll av nya
kunder.
I samma sekund som en ny kund registreras hos dig,
kan du automatiskt kontrollera och verifiera att
uppgifterna stämmer. Namn, adresser, telefonnummer.
InfoTorg Bevakning ser till att dina register fylls på med
dagsaktuella och riktiga uppgifter. Dessutom säkerställer
tjänsten att du löpande får reda på alla förändringar.

Automatisk
kontroll av nya
kunder
InfoTorg Bevakning gör att du kan
kontrollera att alla uppgifter som du
får in om dina kunder är uppdaterade
och riktiga. Dessutom får du möjlighet
att komplettera med fler upplysningar,
till exempel adresser, telefonnummer,
näringsförbud. Du väljer vad du behöver veta, vi ser till att informationen är
korrekt.

Dyrt att registrera
nya kunder
manuellt

Förändringar
Varje år sker en rad förändringar i Sverige:
●● 1 340 000 personer flyttar
●● 91 000 avlider
●● 230 000 ändrar namn
●● 52 000 utvandrar

Att registrera nya kunder manuellt är
tidskrävande och vi vet av erfarenhet
från samarbetspartners och kunder att
antalet felregistreringar är högt. Det
räcker med en slarvigt ifylld talong för
att skapa problem med dina register.
Om du istället använder InfoTorg Bevakning kan du kontrollera uppgifterna
automatiskt och säkerställa att du
bara fyller på med aktuell och korrekt
information. Allt du behöver av dina
kunder är ett personnummer.

BISNODE
Tel: +46 (0)8 555 681 00
E-mail:
information.se@bisnode.com

Ta inga beslut innan du
har all information
Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Besöksadress:
Sveavägen 151, Stockholm
Postadress:
Bisnode, S151,
SE-105 99 Stockholm
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Automatisk
bevakning av
förändringar
Efter att du har registrerat en ny kund
påbörjar vi en automatisk bevakning.
Det betyder att du dagligen kan hämta
hem aktuella uppgifter om alla
personer i dina register.

Därför är det
lönsamt med en
fungerande
registervård
Egentligen är det ganska enkel matematik. Ju fler som får dina utskick
desto fler svarar. Kostnaden för returer
minimeras, svarsfrekvensen maximeras. Dessutom ökar chanserna för
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långsiktiga relationer när du vet vad
dina medlemmar och kunder heter. Var
de bor. Och hur du kommer i kontakt
med dem.

Samma
informationskälla
vid nyregistrering
som vid bevakning
Du behöver inte längre hämta
upplysningar från en leverantör och
beställa bevakningstjänster från en
annan. InfoTorg Bevakning samlar allt
på ett ställe.
Du slipper dubbletter, tidsglapp i
uppdateringen och andra problem
som uppstår när man har flera olika
kopplingar till flera olika leverantörer
och källor.

Bygg egna applikationer och system
Du kan koppla ihop InfoTorg
Bevakning med såväl interna
applikationer som externa webbsidor.
Några exempel på system som drar
nytta av automatisk registervård är
biljettbokningssystem, talsvarsapplikationer, kassasystem, e-handelslösningar och crm-system.
Så fort en av dina kunder registrerat
sig, får du möjlighet att kontrollera att
du har rätt uppgifter om rätt person.
Därefter påbörjas en automatisk
bevakning.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Innehåll Företag
●● Folkbokföringsinformation
●● Status (konkurser, näringsförbud)
●● Fasta telefonnummer
●● Mobilnummer

