
Beskrivelse av løsningen
SPN er markedsledende blant systemleverandørerer av 
inkassooppfølgingssystem for små og mellomstore selskaper.
De har inkassosystemet Predator/Procasso. Predator er for
private inkassoselskap, mens Procasso er for kommunal/of-
fentlig innfordring.

Bisnode Infolink
Bisnode InfoLink modulen i Predator/Procasso muliggjør
enkeltvise direkteoppslag mot Bisnode for å oppdatere
ditt debitorregister med korrekt debitorinformasjon.
Løsningen går direkte mot Bisnode (ikke via tredjepart) som

har svært høy driftsstabilitet med en gjennomsnittlig oppetid
på 99,8 %. Modulen velges ved å velge «Bisnode» som
leverandør i InfoLink (egen knapp i Predator).

Videre kan det hentes ut 4 ulike
rapporter:
· Eiendomsregisteret
· Enhets- og foretaksregisteret
· Bisnode kredittopplysninger (privat og foretak)
· Løsøreregisteret

Bisnode-data integrert i Predator/Procasso
Bisnode er ledende på løsninger innenfor analyse, kreditt, forretnings- og konsument-
informasjon. Med dagsfersk informasjon hjelper vi kunder med å ta effektive og pålitelige 
beslutninger i deres inkassoprosesser, direkte i Predator/Procasso.



Tilgjengelige moduler som benyttes til 
masseoppdateringer:

Bisnode Vask
Bisnode Vask sikrer deg korrekte og oppdaterte personalia på dine
skyldnere, noe som gjør at du kan jobbe mer effektivt. Med vask
mot data fra markedets ledende aktør innenfor analyse, kreditt, for-
retnings- og konsumentinformasjon vil man oppnå høyere kvalitet
på sine utsendinger betraktelig. Matchkriterier beriker eksisterende
data.

Modulen er unik ved at den også støtter mobiltelefonnummer og
omstokking av navn, og på den måten sikrer høyere treffprosent.
Bisnode Vask importeres inn i Predator/Procasso, og er ikke en
egen modul.

Bisnode Likningsvask
Modulen gir deg økonomisk informasjon på dine skyldnere. Dette
gjør at du vil kunne oppnå høyere løsningsgrad ved hjelp av god
datakvaltiet og muligheten for økt resultat ved å sette fokus på de
riktige skyldnerne. Den gjør det enkelt å sende enten alle eller et
utvalg av dine skyldnere til Bisnode slik at det kan påføres bl.a. lik-
ningsinformasjon, rating, lønnstrekk og betalingsanmerkninger
på de. 

Som eneste leverandør leverer Bisnode også informasjon om ei-
endom, hjemmel og bostatus. Man bestemmer selv hvilke
skyldnere som skal påføres likningsinformasjon ut i fra egen saks-
behandling, status på saker og egne kriterier i Predator/Procasso.

Bisnode AutoMatch
Modulen AutoMatch gir deg automatisk informasjon om
kunngjøringer som konkurs, gjeldsordninger, oppgjør og
bo fra Norsk Lysningsblad og Brønnøysundregisteret. Modulen leser
automatisk inn disse kunngjøringene inn i Predator/Procasso, noe
som gjør at du kan jobbe mer effektivt. Modulen hjelper deg blant
annet til å få raskt opplysninger om krav til bo, slik at man lettere
kan sikre sine penger. Meldingene kommer som melding i inn-
kurven i Predator/Procasso.

Du mottar melding om:
· Endring i proklama
· Nye gjeldsordninger
· Foretaksendringer
· Konkurser – både foretak og person

Gir tilgang til:
• Bisnode kredittopplysninger
• Eiendomsregisteret
• Det sentrale folkeregisteret
• Enhets- og foretaksregisteret
• Løsøreregisteret

Bisnode Inkassoscore
Kommer snart!

Mer informasjon
Vennligst kontakt Bisnode, tlf 22 45 93 34.
E-post: ksb.no@bisnode.no


