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Global Reference Solution
De kracht van D&B’s wereldwijde informatiedekking
en het inzicht in concernrelaties verenigd in één service
Global Reference Solution
Inzicht in uw klant –
in slechts enkele seconden
Het verkrijgen van informatie hoeft geen probleem te zijn, maar het verkrijgen van de juiste
informatie kan extreem moeilijk en tijdrovend
zijn.
D&B’s Global Reference Solution is een interactieve internet oplosssing die het u mogelijk
maakt om eenvoudig te zoeken en te segmenteren in D&B’s wereldwijde database. Met
Global Reference Solution kunt u eenvoudig de
informatie vinden die u nodig heeft over ondernemingen, directieleden, familiestructuren of
marktsegmenten waar ook ter wereld. Global
Reference Solution combineert de kracht van
D&B’s wereldwijde dekking met het inzicht in
wereldwijde familiestructuren om ervoor te
zorgen dat u sneller betere resultaten behaalt.
Via Global Reference Solution heeft u de
beschikking over informatie van meer dan
129 miljoen ondernemingen, waarvan ruim
8,7 miljoen ondernemingen gelieerd zijn aan
circa 2 miljoen concerns.
Risk & Compliance Managers
Nu kunt u:
■ Snel en eenvoudig veriﬁëren of een bedrijf,
waar dan ook ter wereld, bestaat en wat zijn
achtergrond is
■ Bepalen, voordat u een zakelijke beslissing
neemt, wat de omvang en leeftijd van elke
onderneming is en wie de leidinggevenden
zijn

■

■

Begrijpen hoe de concernstructuur van elk
van uw klanten, prospects of leveranciers
is opgebouwd, om een compleet beeld te
krijgen van uw totale risico
Identiﬁceren welke bedrijven op hetzelfde
adres opereren om een beter inzicht te krijgen en het verborgen risico te begrijpen,
wanneer u uw beslissing neemt

Sales & Marketing Managers
Nu kunt u:
■ Vaststellen wat uw mogelijkheden zijn in elk
marktsegment per land, of per groep van landen
■ Doelgerichte marketing campagnes creëren
en prospect databases bouwen per land, per
sector of aan de hand van andere bedrijfskenmerken
■ Optimaliseren van key account management
en identiﬁceren van cross sell mogelijkheden
bij ondernemingen die aan uw bestaande
klanten zijn gelieerd
■ Uw verkoop inspanningen richten op klantgroepen met de meeste potentie
Supply Chain Managers
Nu kunt u:
■ Bepalen wat u totaal uitgeeft aan verschillende leden van hetzelfde concern, waardoor
u uw onderhandelingspositie kunt verbeteren
■ Begrijpen hoe afhankelijk u bent van verschillende leden van hetzelfde concern, waardoor
u het risico van het wegvallen van leveranciers kunt verminderen
■ Identiﬁceren welke leveranciers sterk afhankelijk zijn van uw bedrijf

Welke bedrijven vindt u in Global Reference
Solution?
Global Reference Solution biedt toegang tot informatie over ieder bedrijf in D&B’s wereldwijde database, de grootste bron van bedrijfsinformatie ter wereld met meer dan 115 miljoen ondernemingen.

En welke informatie is van elk bedrijf beschikbaar?
Wie? – runt het bedrijf – namen van leidinggevenden, partners, eigenaars
Wat? – doet het bedrijf – aard van de activiteiten, SIC codes
Waar? – opereert het bedrijf – zakenadres,
telefoonnummer
Hoe? – groot is de onderneming – aantal
personeelsleden, omzet
Hoe? – lang is de onderneming al actief
Welk? – concern heeft het bedrijf in eigendom (indien van toepassing)
Welke? – andere bedrijven opereren vanaf hetzelfde adres

Al deze informatie kan
Gezocht en bekeken worden op het scherm
■ Geprint worden als een PDF of HTML bestand, met een maximum van 10.000 bedrijven per keer
■ Gedownload worden op uw PC, met een maximum van 10.000 bedrijven per keer
■

Voor aanvullende informatie of een demonstratie van Global Reference Solution belt u
+31 (0)10 710 94 00 (Nederland), +32 (0)2 481 81 42 (België) of stuurt u een e-mail
naar marketingnl@dnb.com of marketingbl@dnb.com

Kwaliteitsinformatie = Winstgevende Beslissingen
D&B streeft ernaar haar klanten informatie te
leveren van de hoogste kwaliteit, welke de
fundering vormt van D&B’s Global Reference
Solution.
Om dit te bereiken, wordt onze informatie
onderworpen aan een kwaliteitsgarantieproces 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.
De basis van DUNSRight® is Quality Assurance,
dat meer dan 2000 onafhankelijke geautomatiseerde controles omvat, plus veel handmatige
controles, om te garanderen dat onze informatie aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.
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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 onderneming gedurende alle fasen van haar bestaan.

■

We gebruiken Corporate Linkage om onze
klanten een totaalbeeld te geven van de risico’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 gepresteerd en om in te schatten hoe waarschijnlijk
het is dat het bedrijf in de toekomst op dezelfde manier zal presteren.
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