Integration Solutions: Data-as-a-Service
Integreer D&B data in uw eigen bedrijfsapplicaties

Optimaliseer uw bedrijfsprocessen met D&B!
Wilt u direct vanuit uw CRM-applicatie
uw klant- en prospectinformatie verrijken?
Wilt u zoveel mogelijk vanuit uw eigen ERPomgeving werken? Of wilt u uw acceptatieproces en scoremodel automatiseren?
D&B biedt u geïntegreerde oplossingen om
u effectiever en efficiënter gebruik te laten
maken van uw systemen en applicaties.
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Beter inzicht met betere data
Tegenwoordig is er meer informatie dan ooit
beschikbaar. Die informatie is echter ook meer
en meer verspreid over verschillende bronnen.
Hoe zorgt u ervoor dat al die verschillende
informatiebronnen blijven bijdragen aan een
efficiënte en effectieve manier van werken?
Met de integratieoplossingen van D&B kunt
u eenvoudig, flexibel en efficiënt de D&B data
gebruiken die u wilt, wanneer u wilt en in welk
systeem u wilt! Zo kunt u het gebruik van de
informatie optimaal toesnijden op uw eigen
businessprocessen.
Snel en eenvoudig integreren
De kwaliteitsdata van D&B kunt u gemakkelijk
en snel in uw systemen en applicaties integreren. Onze oplossingen maken namelijk gebruik
van standaard internettechnologieën zoals
Webservices en XML over HTTPS.
Dankzij webservices kunnen uw systeemontwikkelaars in korte tijd een interface met D&B
ontwikkelen, zodat de ontwikkelingskosten
beperkt kunnen blijven.

D&B data
Via de integratiemogelijkheden van D&B heeft u
real-time toegang tot bedrijfsinformatie in meer dan
200 landen. Deze data is beschikbaar in modulaire pakketten of voorgedefinieerde datapakketten, specifiek
samengesteld voor bepaalde businessdoeleinden.
Kies wat bij u past
U kunt D&B data en functionaliteiten op twee manieren
integreren:
1. Applicatie-specifieke plug-ins
	Voor bepaalde CRM- en ERP-applicaties van Exact,
Microsoft, Oracle, SAP, Salesforce.com, OnGuard
en Credit Tools bestaan standaard plug-ins. Bij het
gebruik van deze plug-ins worden ontwikkelkosten
tot nihil gereduceerd en heeft u direct de beschikking over de informatie die cruciaal is voor uw
business. De plug-ins beschikken over een standaard
pakket aan data en functionaliteiten.

2. Projectmatige ontwikkeling
	Bestaat er voor uw bedrijfsapplicatie geen plug-in
of u heeft specifieke wensen? Dan kunt u die zelf
ontwikkelen in samenwerking met uw software
leverancier met de technologieën Webservices en
XML over HTTPS die D&B u beschikbaar stelt.

De voordelen
• Houd uw (master) database schoon door uw
gehele organisatie.
• Creëer meer tijd voor uw medewerkers door real-time
de informatie op te vragen vanuit uw eigen applicaties.
• Laat uw marketing- en salesafdeling efficiënt
prospecteren door vanuit uw CRM-applicatie campagnes
op te zetten en prospectlijsten te bouwen.
• Voorkom dat uw verkoopafdeling dubbele klanten aanmaakt en teveel tijd besteedt aan het aanvullen
van klantinformatie.
• Integreer D&B data in uw uw eigen specifieke
scoremodel.
• Automatiseer uw kredietbeleid. Bepaal uw eigen regels
en combineer deze met een geautomatiseerde ‘decision
engine’ van D&B.

Doelgerichte ondersteuning en expertise
Binnen de D&B organisatie zijn specifieke teams
verantwoordelijk voor ontwikkeling, support en consultancy op het terrein van integratieoplossingen. Voor
welke oplossing u ook kiest, u bent altijd verzekerd van
kwaliteit en continuïteit.
D&B heeft de expertise en de jarenlange ervaring om
samen met u uw behoeftes volledig in kaart te brengen
en te zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.
Onze integratieoplossingen stellen u in staat om sneller, accurater en consistenter beslissingen te nemen.
Dit geeft u een voorsprong op uw concurrenten en
helpt u bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.
Wilt u weten hoe D&B u kan helpen en welke oplossing voor u ideaal is? Neem dan contact op met D&B of
rechtstreeks met uw Account Manager.

Optimale beveiliging
Integreren van D&B data gaat niet alleen eenvoudig
en snel, maar ook veilig. D&B gebruikt moderne
SSL-beveiligingstechnologieën om uw data af te schermen en misbruik te voorkomen.
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