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Het D&B D-U-N-S® Nummer
In de huidige wereldeconomie is D&B’s Data
Universal Numbering System, het D&B
D-U-N-S Nummer, de standaard geworden voor
de identiﬁcatie van meer dan 129 miljoen verschillende ondernemingen en hun onderlinge
verbanden wereldwijd.

D&B is een toonaangevende leverancier van
risk-, verkoop-, marketing- en inkoopmanagement informatie. Met het D-U-N-S Nummer
kan D&B u helpen om toegang te krijgen tot de
informatie die u nodig heeft om uw bedrijf en
bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Het D-U-N-S Nummer is een unieke identiﬁcatiereeks van 9 cijfers die de basis vormt van de
wereldwijde D&B-database. Ze biedt een betrouwbare identiﬁcatie van individuele ondernemingen en geeft tegelijk de concernrelaties
tussen de ondernemingen weer. Hiermee kan
het D-U-N-S Nummer gezien worden als overkoepelend identiﬁcatienummer van de lokale
handelsregisternummers, welke:
■ geen volledige dekking bieden (niet alle
bedrijven hebben een inschrijvingsplicht)
■ op internationaal niveau niet uniek zijn
■ geen volledig inzicht geven in concernrelaties.

D-U-N-S Nummers helpen u om:
■ dubbele bedrijfsvermeldingen te identiﬁceren in uw database
■ gegevens in uw databases te consolideren en
op te schonen
■ uw dienstverlening aan de klant te verbeteren, door onderling verbonden klantenaccounts te koppelen om een eenduidig
klantbeeld te verkrijgen
■ aan de hand van concernrelaties uw kredietrisico en mogelijkheden tot cross-selling te
identiﬁceren
■ op een betrouwbare en consistente manier
een classiﬁcatie- of identiﬁcatiecode aan
klanten, leveranciers, facturen, betalingen
en andere zakelijke documentatie toe te
kennen
■ onderling verwante leveranciers te koppelen
om zo het maximale te halen uit de inkoopkracht van uw onderneming
■ aanvullende demograﬁsche informatie van
D&B te integreren om zodoende een duidelijk proﬁel van uw klanten, leveranciers en
prospects te verkrijgen.

Het D-U-N-S Nummer, dat gebruikt wordt door
de meest invloedrijke en toonaangevende
organisaties ter wereld, wordt erkend, aanbevolen of vereist door meer dan 50 wereldwijde
industrieën en handelsorganisaties, met inbegrip van de Verenigde Naties, de Amerikaanse
Federale Overheid, de Australische Overheid,
de International Standards Organisation (ISO)
en de Europese Commissie.

Wereldwijd verbanden leggen
tussen ondernemingen
Het onderstaande voorbeeld toont aan hoe het D-U-N-S Nummer
u kan helpen bij het bepalen van de concernrelaties tussen uw
zakenpartners, op lokaal én internationaal niveau. Deze ondernemingen zijn allen onderdeel van hetzelfde concern, maar werken
wel onder verschillende namen. Met het D-U-N-S Nummer kunt u
die verbanden, die anders onzichtbaar of onduidelijk zouden zijn,
eenvoudig bepalen, zodat u de informatie over uw relatie met de
leden binnen een concern kunt consolideren en uitbreiden.
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Een brede waaier aan toepassingen
binnen uw bedrijf
Gebruik het D-U-N-S Nummer
als de spil van uw risk-,
verkoop-, marketing- en
inkoopmanagement
activiteiten
■

■

■

■

Binnen uw bedrijfsapplicaties voor
- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Sales Force Automation (SFA) en
- Customer Information Management (CIM)
verzekert het D-U-N-S Nummer u van accurate gegevens. Hierdoor kunt u vertrouwen
op de kwaliteit van de informatie die u gebruikt als basis voor uw beslissingen.
Bij database marketing toepassingen kunt
u dankzij het D-U-N-S Nummer en D&B’s
demograﬁsche informatie een proﬁel maken
van uw beste klanten. Dit proﬁel helpt u om
te bepalen welke ondernemingen de beste
prospects zijn.
Bij creditmanagement kunt u met het
D-U-N-S Nummer klanten in een concernstructuur plaatsen om zodoende een overzicht van uw totale kredietrisico binnen
hetzelfde concern te verkrijgen. Dankzij dit
inzicht kunt u kredietlimieten optimaal beheren.
Met het D-U-N-S Nummer kunt u zich ervan
verzekeren dat het beheer van de uitstaande
vorderingen zorgvuldig en doelgericht gebeurt door de vestigingslocaties én belangrijke concernrelaties van uw debiteuren te
identiﬁceren.

■

Bij inkoopmanagement krijgt u dankzij het
D-U-N-S Nummer een beter inzicht in uw
leveranciersbestand, doordat u dubbele
bedrijfsvermeldingen kunt identiﬁceren en
inzicht krijgt in de relaties binnen een concernstructuur. Hierdoor kunt u uw inkoopkracht optimaal benutten, inkoopkosten
reduceren en het aantal leveranciers terugbrengen.

■

Bij verkoopmanagement ondersteunt u uw
verkoopteam om met vertrouwen nieuwe
markten aan te boren, waar ook ter wereld.
Meer dan 100 miljoen bedrijven wereldwijd
hebben een D-U-N-S Nummer.

■

Bij anti-fraude toepassingen kunt u het bestaan en de achtergrond van bedrijven waar
ook ter wereld snel en eenvoudig bepalen.

Hoe wordt een
D-U-N-S Nummer toegekend?
Het D-U-N-S Nummer wordt uitsluitend door
D&B beheerd. Wanneer een onderneming voor
het eerst wordt opgenomen in de D&B-database, kennen we aan iedere locatie met een
unieke, onafhankelijke en zelfstandige bedrijfsvoering een D-U-N-S Nummer toe.
Onafhankelijke D&B D-U-N-S Nummers kunnen worden toegewezen aan bedrijven met
slechts één vestiging, moedermaatschappijen,
dochterondernemingen, hoofdvestigingen en
ﬁlialen. Wanneer een ﬁliaal op dezelfde locatie
is gevestigd als de hoofdvestiging, krijgt het
een ander D-U-N-S Nummer indien het ﬁliaal
zelfstandige activiteiten uitoefent.
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