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A

MNOŽSTVÍ KONTAKTŮ
PRO OBCHOD A MARKETING.
Albertina představuje unikátní obchodně marketingovou databázi na DVD s údaji o téměř 800 000 subjektech s přiděleným
IČO v SR. Nabízí uspořádané maximum dostupných informací
na jednom místě. Pro vyhledávání lze kombinovat více než 200
výběrových kritérií a pro exporty využít škálu výstupních formátů.

CO ALBERTINA
OBSAHUJE?

ALBERTINA SLOUŽÍ

V Albertině najdete základní
identifikační údaje, kontaktní údaje
dle dostupnosti (telefon, email nebo
webovou adresu) a strukturované
informace o kontaktních osobách.

„Náskok díky
informacím!“
Součástí jsou také údaje o ekonomickém stavu firmy, podrobnosti
ke konkursům a likvidacím, přehled
vlastníků a podílů ve firmách. Každá
firma má uvedeno souhrnné kreditní
hodnocení (skóring předvídající úpadek
společnosti v nejbližších 12 měsících)
a maximální doporučený kredit. Jako
výběrové kritérium lze využít nejenom
skóringového hodnocení a ostatních
údajů, ale i více než 100 000 účetních
závěrek a údaje z nich. Stejně tak lze
pro vyhledávání využít i agregovaná
data z katastru nemovitostí SR.

SILVER EDITION
Marketingové a kontaktní údaje
Vyhledávání dle kategorie obratu
Vyhledávání dle počtu zaměstnanců
Analytický nástroj Report

•• k hromadnému prověření firem
díky funkci načtení neomezeného
počtu IČO
•• pro výběr zájmové skupiny firem,
kdy lze kombinovat mnoho marketingových i finančních kritérií
•• pro hromadné obeslání zákazníků
včetně vyloučení nevhodných
subjektů, setřídění a tisk štítků nebo
obálek a oslovení konkrétních osob
ve firmách
•• k naplnění vlastního informačního
systému využitím několika typů
exportu dat
•• pro analýzu vlastního nebo potenciálního portfolia klientů dle skóringu
nebo výše doporučeného kreditu.
Albertinu lze využít k řešení mnoha
praktických otázek podnikání business-to-business, unikátní ekonomické charakteristiky firem ocení finanční
a kreditní manažeři nebo analytičtí
pracovníci. Na jednom místě najdete
nástroje pro ohodnocení vlastního
portfolia zákazníků i pro vytipování
nových kontaktů.

PLATINUM EDITION
Vše co obsahuje Silver Edition
Sofistikovaný skóringový model
Doporučený kredit
Účetní závěrky
Katastr nemovitostí a zástavní práva

V Albertině získáte sofistikovaný
nástroj pro uspokojení mnoha
potřeb obchodního a marketingového oddělení vaší společnosti.
Prověříte hromadně zákazníky,
dodavatele i kontakty a vytipujete
potenciální nové zákazníky jen
mezi těmi, kteří spolehlivě plní
své závazky. Nemusíte spoustu
dat pracně pořizovat do svého
CRM systému, jednoduše si data
vyexportujete tak, jak potřebujete.

KONTAKT

Bisnode Česká republika, a. s.
A	Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
T +420 274 000 000
F +420 274 000 100
E info@bisnode.cz
W www.bisnode.cz
www.bisnode.cz/eShop
ps_cz_albertina-sk_2015-06-01

Více informací o produktu naleznete na www.albertina.cz
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Albertina SK
Graf historie platební morálky

Platobná história
Dni oneskorenia

0

10.13

11.13

12.13

01.14

02.14

03.14

04.14

05.14

06.14

07.14

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

01.15

02.15

03.15

04.15

05.15

06.15

20

40

Dni oneskorenia

10.13 11.13 12.13 01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 06.15

Firma

11

35

39

35

34

36

27

34

43

43

41

43

43

42

39

39

39

40

37

37

39

Odvetvie

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Albertina SK
Dílčí přehled výběrových kritérií

Více informací o produktu naleznete na www.albertina.cz
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