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Register - InfoTorg Företag

rätt information är avgörande.
Varje minut händer något i dina register. Organisationer
och företag ändrar adress, byter bransch, får betalningsanmärkningar, skaffar nya telefonnummer och går i
konkurs. På ett år kan upp till 25 % av informationen
tappa sitt värde.

förändringar
Under ett år förändras dina
register
●● 50 000 företag startas
●● 100 000 byter namn

registervård är
lönsamt
Med rätt information, vid rätt tidpunkt
kan du avgöra vilka du ska göra
affärer med. Och vilka du bör tacka
nej till. Har någon av era leverantörer
fått sin F-skattsedel indragen? Får
din kontaktperson fortfarande teckna
avtal?Har företaget betalningsanmärkningar? Är någon av dina kunder på
väg att gå i konkurs? Ett pålitligt
register ökar precisionen i dina beslut.
Dessutom ökar chanserna för långsiktiga relationer när du vet vad dina
kunder och leverantörer heter. Var de
har sina kontor. Och hur du kommer i
kontakt med dem. Vi kan även ge dig

upplysningar om nystartade företag,
firmatecknare och vilka som företräder
företaget.

●● 6 000 går i konkurs
●● 350 000 ändrar adress
●● 170 000 ändrar telefonnummer

Allt börjar med ett
organisationsnummer
Utan dessa 12 siffror kan varken företag eller myndigheter skapa en pålitlig
registervård.
Om du ger oss ert nuvarande register
kan vi organisationsnummersätta alla
era kunder och leverantörer. Det är
grunden till en effektiv registervård
som sedan kan utvecklas med de
upplysningar ni behöver.

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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Tre steg för att
skapa ett effektivt
register

Hur länge är
informationen
användbar?

1. Ta fram organisationsnummer

Hur ofta man behöver uppdatera sina
uppgifter är olika. En del klarar sig
med ett par gånger per år. Andra
måste dagligen ha rätt information.

Vi kan utifrån uppgifterna i era nuvarande register hitta och matcha rätt
företag med rätt organisationsnummer.

2. Ta fram uppgifter kopplade till
organisationsnumren
När ni har alla organisationsnummer
är det enkelt att komplettera registren med fler uppgifter. Vi kan bland
annat ge er upplysningar om adresser,
telefonnummer, betalningsanmärkningar, branschkod, juridisk form och
information om eventuella konkurser
och likvidationer.

3. Uppdatera regelbundet
För att uppgifterna inte ska tappa
sitt värde är det viktigt att uppdatera
registren med jämna mellanrum.
Dagligen, veckovis eller månadsvis. Vi
ger er de senaste uppgifterna så ofta
som ni behöver dem.

Vi kan se över era register precis före
ett utskick för att säkerställa att era
brev kommer fram till rätt kund, på rätt
adress. Eller skapa en rutin som ser till
att ni dagligen har tillgång till företagsinformation och kloka beslutsunderlag.

Upplysningar i
realtid. I era system
InFocus är en tjänst som ger er
tillgång till alla folkbokförda personer, registrerade företag, fastigheter
och fordon. I ert eget system. Med
er layout. Uppdaterade i realtid. Ni
kan bland annat använda InFocus
till talsvarsapplikationer, biljettbokningssystem, e-handelslösningar och
CRM-system eller för att kunna kontrollera betalningsanmärkningar direkt
i butiken.er de senaste uppgifterna så
ofta som ni behöver dem.

Vi ger er
●● Organisationsnummer
●● Arbetsställenummer
●● Företagsnamn
●● Benämning (populärnamn)
●● Juridisk form
●● Post- och besöksadress
●● E-postadress
●● Telefonnummer
●● Branschkod (SNI-kod)
●● Antal arbetsställen
●● Antal anställda
●● Betalningsanmärkningar
●● Skuldsanering
●● Näringsförbud
●● Firmatecknare och företrädare
●● Personlig konkurs
●● Dödsbo
●● Bokslut
●● Nyckeltal
●● Skatteregistrering
●● F-skatt
●● Momsregistrering
●● Registrerad arbetsgivare

Upplysningar online
För att kontrollera enstaka uppgifter
om kunder och leverantörer har vi
även upplysningar online. Logga in på
www.infotorg.se och hämta all
information du behöver.

källor
●● Bisnode Kredit
●● Bolagsverket
●● Teleadress/Teleoperatörer
●● Lantmäteriet
●● Statistiska centralbyrån (SCB)

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

