Decide with Confidence

Het DUNSRight™
kwaliteitsgarantieproces
Kwaliteitsinformatie = Winstgevende Beslissingen
D&B streeft ernaar haar klanten data te leveren
van de hoogste kwaliteit.
We definiëren datakwaliteit door onszelf een
aantal vragen te stellen:
1. Is de data nauwkeurig?
2. Is de data volledig?
3. Is de data actueel?
4. Is de data wereldwijd consistent?
Om deze vragen te beantwoorden, wordt onze
data onderworpen aan een proces dat we
DUNSRight® noemen, waarbij we dagelijks
data verzamelen, bijeenvoegen, bewerken en
verifiëren vanuit duizenden bronnen, zodat
onze klanten de informatie kunnen gebruiken
om winstgevende zakelijke beslissingen te
nemen. Ons vermogen om een enorme hoe
veelheid gegevens om te zetten in handelsin
formatie van hoge kwaliteit is nu juist datgene
wat ons onderscheidt van onze concurrenten.
De basis van DUNSRight® is Quality Assurance,
dat meer dan 2000 onafhankelijke geautoma
tiseerde controles omvat, plus veel handmatige
controles, om te garanderen dat onze data aan
de hoogste kwaliteitseisen voldoen. In aanvul
ling hierop worden vijf quality drivers opeen
volgend ingezet om de gegevens te bewerken
en te verwerken.
Entity
Matching
2

Global Data
Collection
1

D-U-N-S®
Number
3

Het proces werkt als volgt:


Global Data Collection brengt gegevens
samen vanuit diverse bronnen wereldwijd.



We integreren de gegevens in onze database
via ons gepatenteerde Entity Matching, dat
één nauwkeurig beeld van elke onderneming
produceert.



Vervolgens passen we het D-U-N-S® Number
toe als uniek middel voor het wereldwijd
identificeren en traceren van een onder
neming gedurende alle fasen van haar be
staan.



We gebruiken Corporate Linkage om onze
klanten een totaalbeeld te geven van de risi
co’s en kansen binnen een concernstructuur.



Tenslotte maken Predictive Indicators gebruik
van statistische analyses om vast te stellen
hoe een bedrijf in het verleden heeft gepres
teerd en om in te schatten hoe waarschijnlijk
het is dat het bedrijf in de toekomst op de
zelfde manier zal presteren.

De uitkomst van dit uitgebreide onderzoek?
Handelsinformatie van hoge kwaliteit ver
ankerd in onze oplossingen, waar onze klanten
op vertrouwen om - not just to be sure - but to
be “D&B Sure™”.
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