
Bisnode CreditPro
- Alt du trenger av kredittinformasjon samlet på ett sted!



CreditPro er Bisnodes hovedportal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon.   
Tjenesten gir deg det beste grunnlaget for å ta riktige beslutninger når du skal kredittvurdere foretak eller 
privatpersoner, eller når du behøver oppdatert informasjon i andre forretningssammenhenger.    
Du får alt du trenger av kredittinformasjon samlet på ett sted.  

Foretak 

Med noen få tastetrykk får du opp den informasjonen du trenger for å kunne avgjøre om du skal gi kreditt 
eller ikke. Kredittopplysninger hjelper deg å ta de daglige kredittbeslutningene, analysere et foretaks 
finansielle styrke og oppdage nye forretningsmuligheter. Du har flere rapporter å velge mellom når du 
skal kredittvurdere et foretak basert på Bisnodes AAA-ratingmodell, avhengig av hvor mye 
bakgrunnsinformasjon du trenger. 

Rapport PLUSS er også en funksjonalitet vi har lagt inn i foretaksrapportene fordi våre kunder gjerne 
bruker egne erfaringer i en kredittprosess i tillegg, og har et behov for å logge og dokumentere 
beslutninger og andre aktiviteter. Med denne funksjonaliteten kan våre kunder bruke sin egen erfaring i 
kombinasjon med Bisnodes anbefalinger og kommentere direkte i rapporten. Kommentarene blir lagret 
og blir også synlige for andre brukere i bedriften. 

Rapportvalg: 

Totalrapport Firmainformasjon, rating, historisk rating, grunnfakta, eier/juridisk, økonomi med fullt 
regnskap og nøkkeltall (inkl. konsernregnskap), samt betalingserfaring. I tillegg får du MediaRisk dersom 
du har tilgang (se under Andre tjenester fra CreditPro).  

Ratingrapport Firmainformasjon, rating og historisk rating. 

Kompaktrapport Firmainformasjon, rating, historisk rating, grunnfakta, eier/juridisk, 
økonomisammendrag og betalingserfaring. I tillegg får du MediaRisk dersom du har tilgang. 

Scorerapport Firmainformasjon, score, grunnfakta, aksjonærer, styreinformasjon, fullt regnskap og 
nøkkeltall, samt betalingserfaring. I tillegg får du MediaRisk dersom du har tilgang. 

Score er et alternativ til rating og er basert på statistisk informasjon om foretak som går konkurs 
sammenlignet med foretak som ikke går konkurs. Brukes gjerne i kombinasjon med et automatisert 
beslutningssystem hvor kunden selv velger beslutningsreglene på forhånd. 

Egendefinert rapport Gir deg mulighet til å skreddersy din egen rapport. Du bestemmer selv hvilke 
informasjonselementer du ønsker å inkludere i rapporten.  

Årsrapporter Er du på jakt etter noter, årsberetning, revisors beretning m.m., kan du bestille originale 
årsrapporter fra Brønnøysundregistrene. Du får tilsendt en link for nedlasting av årsrapporten i PDF. 

Firmaattest Inneholder detaljert informasjon om signatur, prokura og annen registerinformasjon. Et 
alternativ til den offisielle firmaattesten man får fra Brønnøysundregistrene. 

Alle rapporter kan lagres i PDF og fulle regnskap kan eksporteres til Excel. 

Person 

Vi har kvalitetssikret informasjon som gir deg et solid beslutningsgrunnlag når du skal kredittvurdere 
privatpersoner. Kredittrapportene inneholder informasjonselementer som basis personalia, 
kredittverdighetsscore, skatteligning (3 siste år), beregnet bruttoinntekt, næringsinteresser, 
betalingsanmerkninger og frivillige pantstillelser.  



Gjenpartsbrev Ved søk på privatpersoner vil du få beskjed om at det blir sendt gjenpartsbrev til den 
omspurte dersom søket bekreftes. Datatilsynets definisjon av privatpersoner omfatter alle personer – 
samt enkeltpersonforetak (ENK) som kun er registrert i Enhetsregisteret.     

Obs! Hvis du søker med fullt fødselsnummer (11 sifre) henvises du direkte til rapporten og det blir sendt 
gjenpartsbrev. 

Du velger selv hvilke elementer din rapport skal inneholde eller du kan huke av på Velg alle.    
Informasjon fra eksterne kilder kan også knyttes til søket, f.eks. eiendom, borettsandel og løsøre. 

Navn og adresse Dette valget benyttes når du kun behøver navn- og adresseinformasjon. Det sendes 
ikke ut gjenpartsbrev slik som ved andre søk mot persondatabasen.  

Score Her får du en anbefalt kredittbeslutning basert på vår kredittscoremodell. Den beregner 
sannsynligheten for at en person vil pådra seg en betalingsanmerkning.  

Avansert Dette er vårt mest omfattende søk hvor du kan i tillegg til valgene nevnt ovenfor, bestille 
diverse detaljert informasjon fra våre databaser samt ulike eksterne kilder.  

Alle rapporter kan lagres i PDF.

Overvåking 

Overvåking av foretak gir deg viktig informasjon som konkurser og endring i rating, om dine kunder og 
leverandører. Du mottar tilbakemeldinger via e-post om endringer som skjer i foretakene du har lagt til 
overvåking og kan dermed ta forholdsregler og gjøre grep for å unngå tap.     
Tjenesten er avdelingstilpasset, dvs. man kan ha flere ulike porteføljer i samme overvåkingssystem slik at 
f.eks. økonomiavdelingen mottar én type informasjon mens salgsavdelingen mottar en annen.

Velg mellom følgende overvåkingsrapporter når du er inne på CreditPro: 

Endringsrapport Her vises endringer for en valgt periode. Du velger selv hvilke endringer du ønsker vist. 

Totalrapport Her vises porteføljen din. Du velger selv hvilke foretak du ønsker vist. 

Alarmrapport Man kan motta alarmer på kritiske endringer. Alarmen rapporteres 1 time etter at de er blitt 
registrert i vår database mellom kl. 08:00-21:00. Inkluderer utsatt ratingendring, konkurser, negative 
betalingsanmerkninger og aktuelle hendelser. Oppdateres hver time.  

Alle rapporter kan eksporteres til Excel. 

Motta varsel om følgende endringer: 

• Negativ ratingendring
• Positiv ratingendring
• Utsatt ratingendring
• Likvidert
• Konkurser
• Betalingsanmerkninger
• Frivillige pantstillelser
• Revisor fratrådt
• Revisor fravalgt
• Styreleder fratrådt
• Hele styret fratrådt

• Meldt oppløst
• Fusjon/fisjon
• Endring styreleder
• Endring daglig leder
• Navneendring
• Adresseendring
• Nytt regnskap
• Endringer i regnskap
• Kapitalnedsettelse/-forhøyelse
• Andre endringer (f.eks. bransjekode,

selskapsform m.m.)



Andre tjenester tilgjengelig på CreditPro 

Eiendom I Eiendomsregisteret finner du oversikt over all tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast 
eiendom og borettsandeler samt teknisk informasjon fra Matrikkelen. Her finner du opplysninger om 
hjemmel, pengeheftelser og andre forpliktelser som påligger en eiendom. Du kan søke bl.a. ved bruk av 
navn på hjemmelshaver, organisasjonsnummer, adresse eller matrikkelnumre (kommunenummer, 
gårdsnummer, seksjonsnummer og festenummer). 

Løsøre Løsøreregisteret er tinglysingsregisteret for rettigheter og pant i løsøre. Her kan du sjekke om 
personer eller foretak har heftelser eller pant registrert i løsøre (alle gjenstander som ikke er fast 
eiendom) samt heftelser i motorvogn (søk direkte på registreringsnummer).  

Nordiske og internasjonale søk Via vår nordiske portal kan du hente ut kredittrapporter på nordiske og 
internasjonale foretak (og svenske personrapporter).  

Nordic Business Key Selekteringsverktøy som hjelper deg med å finne nye kunder og målgrupper i 
Norden.  

EasyMatch Tjeneste som gjør at du kan finne og identifisere privatpersoner og bedrifter uten unik eller 
eksakt informasjon som fødselsnummer eller organisasjonsnummer.   

MediaRisk Sikrer deg tilgang til enda mer oppdatert bedriftsinformasjon ved å inkludere 
nyhetsinformasjon fra online-medier i kredittrapportene.  

Andre funksjonaliteter 

Én pålogging Du trenger ikke ekstra pålogging for å få tilgang til tjenester som nordiske eller 
internasjonale kredittrapporter, eiendom og løsøre.  

Tjenester som du ikke har tilgang vises med en hengelås foran. For å få tilgang til tjenestene henvender 
du deg til din kundeansvarlig eller til vår kundeservice.  

Min side Her kan du selv endre din kontaktinformasjon, velge faneoppsett og lagre egne 
rapportinnstillinger. Du får også tilgang til faktura- og brukeradministrasjon og innsyn i ditt abonnement, 
hvor du får full oversikt over eget forbruk.   

Support 

Har du spørsmål i forbindelse med CreditPro? Du er velkommen til å kontakte Bisnodes kundeservice på 
telefon: 22 45 93 34 (kl. 08:00-16:00) eller e-post: ksb.no@bisnode.com
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