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Integrasjonstjenester 

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 

BISNODE INTEGRERT I 
MICROSOFT DYNAMICS CRM 
Cartagena og Bisnode har i samarbeid utviklet en modul 
for å gi Microsoft Dynamics CRM-brukere et enklere og 
mer relevant system å jobbe i - samtidig som bedriften din 
oppnår høyere ROI på systeminvesteringen.  

 
 
Få sømløs tilgang til:                                   
- Søk og opprettelse av kundekort 
- Kundekortinformasjon for samtlige 
foretak i Norge 
- Kreditt-og betalingsinformasjon med 
delbedømmelser samt trafikklys 
for  rating  
- Trefflister viser forskjell mellom lokale 
kontakter i CRM og prospekter i  
Bisnodes database ved hjelp av ikoner 
- Grafisk fremstilling av kredittratinger 
fordelt på kunder 
 
Alltid tilgjengelig 
Brukere vil oppleve en enklere og mer 
effektiv hverdag når alle fremtidige og 
nåværende kunder alltid er tilgjengelig i 
Dynamics CRM. 
 
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 Automat-
isk oppdatering av dataene mot Bi-
snode sine databaser sikrer at bedriften 
til enhver tid har korrekt kundeinfor-
masjon i sine databaser. 

 
Vit mer om din kunde: 
Juridisk informasjon på kundekortet og 
egen fane for kredittinformasjon 
- AAA Rating 
- Kredittlimit 
- Betalingsanmerkninger 
- Antall ansatte 
- Omsetning 
- Resultat 
- Med mer… 
 
For deg som jobber med: 
SALG Automatisk opprettelse og ved-
likehold av kundekortet 
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 Minimer dine tap – ta riktige 
beslutninger på hver enkelt kunde 
LEDELSE Sørg for at informasjonen på 
dine kunder ALLTID er oppdatert, til 
glede for salg, marked, økonomi, og 
trygghet for bedriften   – utnytt 
potensialet i kundemassen optimalt! 
 
For deg som jobber med noe annet: 
Løsningen kan tilpasses de fleste 
yrkesgruppers behov - modulen er 
forberedt mot Bisnode sine databaser 
slik at følgende informasjon og funks-
jonalitet kan vises: 
 
- Overvåkning av endringer på dine 
kunder, både varsling og oppdatering 



- Målgruppe søk 
- Medieinformasjon 
- Eiendomsinformasjon 
- Bilinformasjon 
- Nordisk person/firmainformasjon 
- Global firmainformasjon 
- Bisnode Dashboards- ledelses-
verktøy som viser rapporter grafisk og 
gir mer effektiv kontroll.  
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