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InfoTorg Företag

business intelligence.

Och deras bilar, fastigheter och kopplingar till andra
verksamheter. Och eventuella domar, medienärvaro
och annat värt att veta. Allt samlat och presenterat i
en och samma tjänst.

FÖRETAG i fokus
InfoTorg Företag vänder sig till dig
som arbetar professionellt med företagsinformation och som behöver kunna lita på informationen. Vi har därför
samlat all företagsinformation på ett
ställe, med alla registrerade företag
och de personer som står bakom företagen. Vi har gjort faktainsamlingen åt
dig, så att du kan koncentrera dig på
ditt arbete.

Ta inga beslut
innan du har all
information
Innehållet och sökvägarna i InfoTorg
Företag gör det enklare att ta fram beslutsunderlag. Eftersom all information
är samlad i en tjänst får du en bättre
bild av såväl företaget som personerna bakom företaget.

Genvägen till
rätt beslut
Genom enkla sökvägar och olika sätt
att sortera träfflistan gör vi det lättare
för dig att hitta det du söker.

Företagsfakta
för alla möjliga
branscher
Myndigheter, kommuner, landsting,
banker, försäkringsbolag, advokatbyråer, revisionsbyråer och övriga privata
näringslivet är alla stora användare av
InfoTorg Företag. Vår företagsinformation hjälper dem att fatta rätt beslut.
Aktuella siffror och fakta används till
såväl prospektering som att hitta nya
typer av affärsmöjligheter och för att
undvika risker.

fakta
793 170
aktiebolag
144 255
ideella
föreningar
2 501 730
personer
1 337464
enskilda
näringsidkare
275 450
handelsbolag

Siffror från 2013

Varje dag används InfoTorg för
att kunna ta kloka affärsbeslut,
hitta möjligheter och undvika
risker. Vi har detaljerade uppgifter om personer, företag, fordon
och fastigheter – plus Sveriges
mest omfattande juridiska nyhetstjänst och arkiv för juridisk
information.

KONTAKT
BISNODE
Tel: +46 (0)8 55 56 81 00
Information.se@bisnode.com
Besöksadress:
Sveavägen 168, Stockholm
Postadress:
Bisnode, S168,
SE-105 99 Stockholm

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se
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InfoTorg är Sveriges största informationsnav. Här får
du marknadens mest omfattande tjänst för information om företag och deras företrädare. Den innehåller
detaljerade uppgifter om alla företag, enskilda firmor,
föreningar, organisationer och myndigheter – samt de
2,5 miljoner personer som har koppling till dessa.
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Namn och adress är
bara förnamnet
Med InfoTorg Företag får du så
mycket mer än bara namn, adress och
de vanliga grunduppgifterna. Om det
finns kopplingar till annan information
som kan vara relevant för ditt beslut,.
Som till exempel personerna som
sitter i styrelsen. Vi har information om
alla bolagsformer, även den viktiga
historiska informationen.
Vi hämtar vår företagsinformation
från många olika källor, inte bara
en. Utöver Bolagsverket hämtar vi
relevant information från exempelvis
Skatteverket, SCB, Lantmäteriverket, Transportstyrelsen, kreditinstitut
med flera. Bilden blir dessutom helt
komplett i och med vår automatiska
nyhetsbevakning, där allt som skrivs
om företaget i media presenteras i ett
överskådligt gränssnitt.
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Tydliga rapporter

www.infotorg.se
I vår portal har vi samlat alla
olika typer av upplysningar.
Logga in och hämta det du
behöver.

Internationell före
tagsinformation

Registervård
Vi hjälper dig att hålla dina
kund- och leverantörsregister
aktuella och lönsamma.

För dig som hanterar utländska företagskontakter erbjuder InfoTorg, som
exklusiv återförsäljare, kvalificerad
internationell företagsinformation från
Dun & Bradstreet, D&B. Databasen
omfattar idag cirka 180 miljoner
företag i över 200 länder och cirka 1,5
miljoner uppdateringar görs varje dag.

Juridisk
information

Ta inga beslut
innan du har
all information
Fördjupning
Vårt breda informationsutbud och
möjligheter till fördjupning i enskilda
företag blir effektiva hjälpmedel i ditt
analysarbete. Du får allt på ett ställe
och kan därmed undvika risker.

FYRA
LEVERANSSÄTT

Behoven av funktion och typ av
information varierar från fall till fall.
Därför innehåller vår företagstjänst en
rapportfunktion, där ni som användare
själva definierar vilka uppgifter som
ska rapporteras och hur. Det finns
även ett antal standardrapporter som
passar många. Genom att skapa
gemensamma rapportmallar för hela
ert företag, säkerställer du att du och
dina kollegor arbetar på samma sätt
och upprätthåller kvaliteten i arbetet.

Om ett företag förekommer i juridiska
sammanhang visas en länk med
information om detta. När du klickar
på länken, ser du alla de juridiska
sammanhang företaget förekommer i.
Avgöranden visas från de allmänna
domstolarna och från förvaltningsdomstolarna.

Sök och exportera
Det är enkelt att söka företag, sortera
på ort, postnummer, bransch, antal
anställda mm. Välj de företag du är
intresserad av och exportera informationen till Excel för vidare analys och
bearbetning.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Ert eget system
Du kan integrera vår information med ert eget gränssnitt
och befintliga system.

Mobil
Ladda ner en app, för iPhone
eller Android, och få aktuell information var du än befinner dig.

Om Bisnode
Bisnonde finns idag på 19
marknader och är en av
Europas ledande leverantörer
av beslutsstöd. Totalt är vi cirka
3 000 medarbetare i vår
organisation, individer som
berikar oss med sin expertis,
kultur och humor, med sina
intressen, kunskaper och nationaliteter. Den här mångfalden är
central. För det är när alla
bidrar med just sina idéer,
tankar och synpunkter som
Bisnode utvecklas som företag.

