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ALT I ETT FORRETNINGSSYSTEM 
- FERDIG INTEGRERT 
24SevenOffice leverer et av Europas mest avanserte inte-
grerte forretningssystemer som en tjeneste på nett eller i 
Software as a Service (SaaS). Systemet inneholder alt en 
bedrift trenger for å administrere sine forretninger.  

 
 
Systemet inneholder alt fra regnskap, 
fakturering og logistikk, til CRM, e-
post, fil- og dokumenthåndtering, time-
registrering, prosjektstyring og grup-
pekalender. 
 
Bisnode-funksjoner i 24SevenOffice: 
Oppdatert kontaktinfo i CRM 
Med denne funksjonen overføres opp-
datert og korrekt informasjon rett inn i 
24SevenOffice CRM med et enkelt søk, 
og du slipper å måtte klippe og lime fra 
andre kilder. Den smarte løsningen gjør 
at du får oppdaterterte og korrekte 
opplysninger om: 
 
•  Organisasjonsnummer 
•  Foretaksnavn 
•  Adresse 
•  Daglig leder 
•  Styremedlemmer 
 
Foretaksinformasjon og roller 
Integrasjonen mot Bisnode gir kunder 
av 24SevenOffice tilgang til alle 
økonomiske nøkkeltall fra brukerens ar-
beidsflate. Få informasjon om dine kun-
ders nøkkeltall de seneste årene, samt 
hvilke roller dine kontakter har i ulike 
selskaper direkte fra kundekortet i 
24SevenOffice CRM. Du kan videre 
hente ferske kredittrapporter på kunder  

 
 
 
 
 
 
og leverandører og få en komplett over-
sikt over: 
 
•  Grunndato 
•  Kredittrating 
•  Styremedlemmer 
•  Regnskap 
•  Nøkkeltall 
•  Betalingserfaring (inkassosaker, 
pantstillelser) 
 
Overvåking 
I tillegg kan du legge alle eller utvalgte 
kunder og leverandører til overvåking. 
Med overvåkingsfunksjonen vil 24Sev-
enOffice sine kunder ha «live» rating fra 
Bisnode rett inn i aldersfordelt saldo-
liste. Med en kombinasjon av kredittrat-
ing, utestående beløp og forfallsdato, 
får 24SevenOffice sine kunder et godt 
styringsparameter på hvilke forbindels-
er det er verdt å følge tettere. Dette er 
avgjørende hos selskaper som prakti-
serer smart likviditetsstyring. 
 
- Ta kontroll og la alle ledd fra salg, 
marked, ledelse og økonomi praktisere 
smart likviditetsstyring med Bisnode og 
24SevenOffice på laget!  
 


