
STØRRE OVERSIKT
OG INTELLIGENS 
Denne høsten presenterer vi Bisnode Overvåking PLUSS.
Vi ønsker å gi våre kunder en enda bedre oversikt over
egen kundeportefølje, og har derfor utviklet funksjoner
som muliggjør en mer interaktiv og inkluderende 
porteføljestyring.

HELHETLIG OVERSIKT
Bisnodes nye dashboard dukker opp 
hos alle eksisterende kunder med lokal 
kredittovervåking uten ekstra kostnad. 
Brukeren får en umiddelbar oversikt 
over tilstanden til kundeporteføljen, 
trender og endringer.
•  Full oversikt over porteføljen på

«30 sekunder».
-  Drill porteføljene ned på geografi ,

rating, avdeling, kundens omsetning,
resultat og antall ansatte.

•  Sammenlign egen portefølje og
avdelinger mot AS Norge.

•  Grafi sk fremstilling av siste tids
positive, nøytrale og negative
hendelser.

•  Følg trenden til ditt selskaps
kundeporteføljer.

FUNKSJONALITET
Endringsbobler fremstiller ukens 
endringer i kundeporteføljen fordelt på:

Positive hendelser
Positiv ratingendring, slettet betalings-
anmerkning.

Further information about the product, please visit www.bisnode.com

Bisnode Overvåking PLUSS

GIR GODT GRUNNLAG FOR:

•  Raske tiltak rundt daglige
endringer

•  Planlegging av salgs-, markeds
og kredittarbeidet

• Justering av forretningsdrift

•  Forbedret samarbeid mellom
avdelinger

KONTAKT

Bisnode 
Telefon: +47 22 45 93 34           
E-mail: ksb.no@bisnode.com

Besøksadresse: 
Langkaia 1, 0150 Oslo

Postadresse:
Postboks 1419, Vika, 0115 Oslo



Negative hendelse 
Konkurs, negativ ratingendring, 
styreformann fratrådt, meldt oppløst, 
revisor fratrådt, hele styret fratrådt, 
likvidert og ny betalingsanmerkning.

Nøytrale hendelser 
Adresseendring, ny aktuell hendelse, 
endring i bransje, ny bransjekode for 
foretak, sletting av frivillige pantsettel-
ser, endring daglig leder, endring revi-
sor, revisor fravalgt, endring styreleder, 
kapitalnedsettelse-/forhøyelse, fusjon, 
fisjon, endring i morselskap, juridisk 
navneendring, endring kreditt-limit, 
utsatt rating, nytt regnskap, endring i 
selskapsform, endring i stedsregister, 
endring i telefonog/ eller faksnummer.

Klikk på en av boblene og få opp en
sortert liste med dagens hendelser.

Kakediagram
Viser deg din porteføljes fordeling på 
enten:
• Rating
• Inntekter
• Årsresultat
• Antall ansatte

Trend 
Se hvordan dine enkeltporteføljer
har utviklet seg over tid. En graf
viser deg gjennomsnittet på valgt por-
tefølje sammenlignet med ditt selskaps
totalportefølje og AS Norge, og stolpe-
diagrammet gir deg en fordeling på de
samme valgte kriteriene:

• Rating
• Inntekter
• Årsresultat
• Antall ansatte

Alle delene er interaktive. Brukeren  
kandrille seg ned i ulike inndelinger. 
I tillegg kan brukeren gjøre utvalg på 
geografi (fylke) og porteføljeavdeling.

For best mulig utbytte av overvåking
PLUSS anbefaler Bisnode at du legger
alle kundene dine inn i verktøyet.

Ta kontakt med din salgskonsulent
for et godt kampanjetilbud nå!

“Bisnode enables 
smart decisions”

Further information about the product, please visit www.bisnode.com


