SmartCheck

HJELPER DEG FINNE
NYE, LØNNSOMME KUNDER
mottar du e-postvarsler hver gang det
skjer viktige endringer hos dine kunder.
F.eks. nye betalingsanmerkninger, konkurser og endring i rating.

ALT PÅ ETT STED:
• Prospektering
• Overvåking
• Forenklet kredittsjekk

SmartCheck gir deg de nye,
lønnsomme kundene
SmartCheck er Bisnodes eget prospekteringsverktøy som hjelper deg
ﬁnne nye, lønnsomme kunder. Søk på
foretak via enkeltoppslag og få rapporter som inneholder ﬁrmainformasjon,
eier/juridisk, regnskapstall (siste 10 år),
nøkkeltall, kunngjøringer, frivillig pant,
revisoranmerkninger m.m. Utfør også
eier/rollesøk på personer.
Prospektering
Lag dine egne prospektlister hvor du
velger de kriteriene du ønsker, som
f.eks. bransje, fylke, omsetning eller
geograﬁsk område. Se øyeblikkelig om
et prospekt eller kunde er kvaliﬁsert
eller ikke. Huk av prospekter og noter
kommentarer som blir synlige for dine
kolleger, eller foreta en kredittsjekk om
du ønsker en fullstendig oversikt. Du
kan også legge uttrekket til varsling, du
får da automatisk e-post om det kommer nye foretak til prospektlisten. Med
vårt verktøy sparer du tid ved at vi
følger med for deg.
Overvåking
Ved å også legge kunder til overvåking,

Ny nettbutikk i SmartCheck
Nå kan du enkelt kjøpe diverse rapporter fra Brønnøysundregistrene via vår
nye nettbutikk. Velg hva du ønsker å
bestille mens du er inne på et valgt
foretak og bekreft eller gjør endringer i
ordresammendraget. Du vil motta produktet innen få minutter på e-post
– kjapt og enkelt.

• Nettbutikk

1. Årsregnskap
Komplett årsregnskap med styrets og
revisors beretning. Perfekt når du
ønsker å ta et dypdykk i en kundes
regnskapstall.
2. Vedtekter
Alle AS og ASA skal ha vedtekter. Vedtektene inneholder informasjon om
bl.a. selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse, aksjenes pålydende og
hvilke saker som skal behandles på
generalforsamlingen. Generalforsamlingsprotokoll følger normalt med.
Leveres også for enkelte andre selskapstyper (SPA, GFS, ANS og KS).
3. Rolleoversikt – person og foretak
Viser hvilke roller en person eller et
foretak er registrert med i ulike foretak –
og viser informasjon om rolleinnehaver
som styreleder, styremedlem, signatur,
prokura eller daglig leder.
Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på
e-post: ksb.no@bisnode.com eller på
tlf. 22 45 93 34.

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

Besøksadresse:
Langkaia 1, 0150, Oslo

Postadresse:
Postboks 1419, Vika, 0115 Oslo

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

