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Integrasjonstjenester 

FOR DEG SOM JOBBER MED:  

KONTAKT 
 

Bisnode  

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

• Salg 

• Økonomi 

• Kreditt 

• Ledelse  

Besøksadresse: 

Langkaia 1, 0150 Oslo 
 
 
Postadresse: 

Postboks 1419, Vika, 0115 Oslo 

BISNODE INTEGRERT 
I XLEDGER 
Ha full oversikt over dine kunder og leverandører med 
tilgang til XLEDGER.NET  

 
 
XLEDGER og Bisnode har i samarbeid 
utviklet en banebrytende løsning i 
XLEDGER.NET økonomisystem som 
gir kunden online tilgang til en rekke 
moduler: regnskap, økonomi, prosjekt, 
fakturering, anlegg, lønn, logistikk og 
CRM. Systemet brukes av både små 
og mellomstore bedrifter og er for 
mange ledere blitt et uunnværlig sty-
ringsverktøy.  
 
Automatisk oppdatering av dataene 
mot Bisnode sine databaser sikrer at 
bedriften til enhver tid har korrekt kun-
deinformasjon i sine database 
 
Risiko Kredittinformasjon gir redusert 
risiko for økonomiske tap - både i for-
hold til kunde og leverandør. Det er 
umulig å følge med på alle hendelser 
som kan skje på kunde- og leve-
randørsiden. Overvåking gir en større 
sannsynlighet for å være raskt ute når 
problemer oppstår. 
                                         
Løsningen gir sømløs tilgang til:  
 - Kundekortinformasjon for samtlige 
foretak i Norge. Regelmessig vask  alle 
firmaer i databasen. 
 
 - Kreditt- og betalingsinformasjon på 
samtlige foretak i Norge, noe som  gir 

mulighet for kredittsjekk både på nye 
kunder, ved fakturering og løpende  
engasjement. 
 
 - Kredittovervåking på alle foretak du 
ønsker i form av et løpende abonne-
ment. Du får rating pr. kunde og en-
dringspiler fra forrige måling. 
 
For deg som jobber med: 
SALG Automatisk opprettelse og ved-
likehold av kundekortet. Mulighet for å 
kjøre kampanjer basert på bransje 
og/eller geografi.  
 
ØKONOMI Send faktura til oppdatert 
og korrekt adresse. Få varsel om kun-
der som bør følges opp og som sliter 
med å betale for seg. 
 
KREDITT Gjør en kvalifisert vurdering 
av nye kunder, samarbeidspartnere og 
leverandører. Overvåk og kontrollér at 
dine kunder er sunne og betalingsdyk-
tige over tid. 
 
LEDELSE Sørg for at informasjonen på 
dine kunder ALLTID er oppdatert, til 
glede for salg, marked, økonomi, og 
trygghet for bedriften – utnytt potensia-
let i kundemassen optimalt! 
 
Brukere vil oppleve en enklere og 
mer effektiv hverdag når alle fremti-
dige og nåværende kunder alltid er 
tilgjengelig i XLEDGER.NET  
 


