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Integrasjon i Microsoft Dynamics NAV 

Pilaro AS og Bisnode har i samarbeid utviklet en integrasjonsmodul for 

Microsoft Dynamics NAV, som gjør det lettere å jobbe enda mer effektivt med 

oppdatert og relevant informasjon fra Bisnode direkte inn i NAV. 

 

Løsningen gir deg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økt datakvalitet 

•Integrasjon mot markedets 
beste database over foretak i 
Norge, Sverige og Danmark.  

 

•Brukere vil oppleve en enklere 
og mer effektiv hverdag når det 
er mulig å få oppdatert 
informasjon på alle fremtidige 
og nåværende kunder. 

 

•Integrasjonen har 
duplikatkontroll som hindrer 
duplikater i kunderegisteret.   

Økt effektivitet 

•Søk, identifiser, oppdater og 
opprett kundekort raskt og 
enkelt. 

 

•Kreditt, markeds og 
økonomidata på kunder gir god 
innsikt og kontroll 

 

 

•Oppdatert kundedata er til 
glede for salg, marked, 
økonomi, kundeservice og 
ledelsen. 

Økt resultat 

•Ta riktige besluninger basert på 
god informasjon og 
kredittanbefaling 

 

•Minimer dine tap 

 

•Enklere med effektiv 
kredittpolitikk 

 

•Motta varsler på kritiske 
endringer hos kunder og 
leverandører direkte i NAV, 
samt kontroller at de er sunne 
over tid.  

 

Den gode sirkel ved integrasjon: 

 

Eksempler på informasjon  
i integrasjonen: 

•Markedsinformasjon: Navn, adresse, 
orgnr, telefonnummer, bransjekoder, 
selskapsform, konsernstruktur m.m. 

 

•Kreditt og økonomiinformasjon:        
Kredittrating, kredittlimit, nøkkeltall fra 
regnskapet, betalings- og andre 
anmerkninger, antall ansatte m.m. 

 

•Overvåksdata:                       
Automatisk vedlikehold av 
informasjon, både markedsdata og 
kritisk kredittinformasjon. Velg egne 
overvåksmeldinger relevant for hver 
rolle i bedriften.  

 

 

 

Analyse av 
kunde/leverandørbase 

Sjekk av datakvalitet og 
berikelse av data 

 

Søk, identifiser og opprett  
kundekort.  

Tilgang til god informasjon 
om selskaper 

 

 

 

Utfør kredittsjekk 

Påføring og oppdatering av 
rating/kredittlimit og diverse 

nøkketall 

 

 

 

Legg kunder til overvåk for 
automatisk vedlikehold 

Få meldinger om kritiske 
endringer på kunder i 

overvåksportefølje 

Totaloversikt over 
porteføljen 

God data muliggjør gode 
utvalg og 

rapporteringsmuligheter 
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Noen eksempler: 
 
 
  

 

 

 

 

Søk/opprett/valider og oppdater  
kundekort 
 
 Søk i markedets største og beste 

Nordiske database 
 

 Opprett kundekort/leverandørkort 
 

 Valider kontaktkort for 
kvalitetskontroll 

 
 
 
 

 Velg å oppdatere hele eller deler av 
opplysningene fra Bisnode sin 
database 

 
 
 
 
Kredittinformasjon - Foretak 
 

 Hent kredittinformasjon – rating 
og limit 

 Hent nøkketall og bransjekode 
 Se historisk ratinghistorikk 
 Se detaljer rundt 

betalingsanmerkninger 
 Legg foretak i overvåksprofil for 

videre oppdateringer 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overvåk 
 

 Overvåkning av endringer 
på dine kunder og tilknytt 
ulike overvåksprofiler.  

 Overvåker endringer på 
både kredittinformasjon 
samt markedsinformasjon 

 Varsling og tilpasset 
oppdatering – velg 
autmatisk oppdatering eller 
se liste med forslag til 
oppdateringer 
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Konsernrelasjoner  
 

 Full konsernstruktur  
 Se søster og datterselskaper  
 Se hvem som er selskapets 

eier/morselskap  
 

Foretak og Person 
 

 Søk og kredittsjekk 
Foretak i Norge, 
Sverige og Danmark, 
samt kredittsjekk 
norske privatpersoner 

Kredittsjekk privatpersoner 
 

 Få kredittscore, 
ligningstall og 
delbedømmelser 

Kredittsjekk privatpersoner 
 

 Få oversikt over 
betalingsanmerkning
er, lønnstrekk, 
gjeldsordning og 
andre anmerkninger 

Kontaktinformasjon: 
 

Partneransvarlig: Stian B. Davidsen 

 

Telefon: 45 00 27 34 

E-post: stian.davidsen@bisnode.no 

 

Bisnode Credit AS 
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