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Integrasjonstjenester 

VIT MER OM DIN KUNDE:  

KONTAKT 
 

Bisnode Norge 

Telefon: +47 950 44 692 
E-mail: liv.anne.holst@bi-
snode.com 

• Juridisk informasjon 

• AAA-rating 

• Kredittlimit 

• Betalingsanmerkninger 

• Omsetning 

• Antall ansatte 

• Resultat m.m.  

Besøksadresse: 

Langkaia 1, 0150 , Oslo 
 
 
Postadresse: 

Postboks 1419, Vika, 0115 Oslo 

BISNODE INTEGRERT I  
DELTEK MACONOMY 
Deltek og Bisnode har i samarbeid utviklet en modul for å 
gi Deltek Maconomy-brukere et enklere og mer relevant 
system å jobbe i - samtidig som bedriften oppnår høyere 
ROI på systeminvesteringen.  

 
 
Løsningen gir sømløs tilgang til:  
 - Kundekortinformasjon for samtlige 
foretak i Norge. 
 - Kreditt- og betalingsinformasjon på 
samtlige foretak i Norge.    
 - Visning av konsernstruktur, med 
 mulighet for direkte opprettelse av nye 
prospekts. 
 
Alltid tilgjengelig 
Brukere vil oppleve en enklere og mer 
effektiv hverdag når alle fremtidige og 
nåværende kunder alltid er tilgjengelig i 
Deltek Maconomy. 
 
Viktig kvalitetssikring 
Kvalitetssikringen av arbeidet er vel så 
viktig som den rene tidsbesparelsen. 
Ved å unngå manuell registrering økes 
beviselig kvaliteten på informasjonen 
som legges inn. 
 
Master Data Management 
Automatisk oppdatering av dataene 
mot Bisnode sine databaser sikrer at 
bedriften til enhver tid har korrekt 
kundeinformasjon i sine databaser.  
 
 
 
 

For deg som jobber med:  
SALG: 
Automatisk opprettelse og vedlikehold 
av kundekortet, for foretak. 
Gi riktig betalingsfrist basert på risiko. 
 
ØKONOMI: 
Send faktura til oppdatert og korrekt 
adresse. 
Få varsel om kunder som bør følges 
opp, og som sliter med å betale for seg.  
 
KREDITT: 
Minimér dine tap - ta riktige beslutning-
er på hver enkelt kunde. 
 
LEDELSE: Sørg for at informasjonen til 
dine kunder alltid er oppdatert, til glede 
for salg, marked, økonomi og bedrif-
tens trygghet. Utnytt potensialet i 
kundemassen optimalt! 
 
Løsningen kan tilpasses de fleste 
yrkesgruppers behov - modulen er 
forberedt mot Bisnode sine databaser 
slik at følgende informasjon og funks-
jonalitet kan vises:  
 
 - Overvåking av dine kunder, både 
 varsling og oppdatering 
 - Målgruppesøk 
 - Medieinformasjon 
 - Eiendomsinformasjon 
 - Bilinformasjon 
 - Nordisk person- og foretaksinfo. 
 - Global foretaksinformasjon  
 



 
 - Søk og oppdatér kontaktdata. 
 - Se treffliste på hva som ligger hos 
Bisnode samt hva som allerede er im-
portert i Deltek Maconomy.  
 

 
 - Se hva som er lagret i Deltek Macon-
omy og hva som er lagret i CRM. 
 - Velg å oppdatere hele eller deler av 
opplysningene fra Bisnode sin data-
base. 
 - Få oppdatert liste over styremedlem-
mer. 
 - Mulighet for å legge til styremedlem-
mer som egne kontaktpersoner.  
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