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Dun & Bradstreet

JIŽ 174 LET UMOŽŇUJEME
ROZHODOVÁNÍ S JISTOTOU.
Dun & Bradstreet je celosvětovou jedničkou v oblasti
poskytování ekonomických a marketingových informací
o podnikatelských subjektech.

D&B DATABÁZE

Již od roku 1841 sbírá D&B informace do globální databáze, která obsahuje údaje o více než 235 miliónech
firem z 243 zemí a regionů. O jednotlivých podnikatelských subjektech je
shromažďováno až 1 500 údajů, denně
je aktualizováno více než 1,5 milionu
profilů. D&B je vlastníkem procesu
DUNSRight™, jehož výstupem jsou
kvalitní informace a řešení umožňující
správná rozhodnutí.

THE DUNSRIGHT ™
PROCESS
DUNSRight™ proces je soubor
unikátních nástrojů pro sběr, správu
a přeměnu firemních dat ve srozumitelné informace. Důraz na kvalitu
v procesu DUNSRight™ zahrnuje více
než 2 000 samostatných automatizovaných i manuálních kontrol pro
zajištění vysoké kvality dat. Na sběru
a udržování vysoké kvality dat se
souvisle pracuje v následujících pěti
kvalitativních krocích.

„Síla kvalitních
informací“
Prvním krokem je globalní sběr dat.
Údaje vychází z velkého množství
zdrojů s cílem poskytovat věrné,
aktuální údaje s co největší vypovídací
schopností.

Druhým krokem je patentovaný
systém přiřazování dat k subjektům,
jehož výsledkem jsou přesné profily
stávajících a potenciálních obchodních partnerů.
Ve třetím kroku je subjektu přiřazeno
DUNS® číslo – unikátní devítimístný
číselný identifikátor. DUNS číslo slouží
k mezinárodní identifikaci a sledování
subjektu.
Ve čtvrtém kroku se zjišťují vlastnické
vazby firem, v globální databázi je takto
propojených 10 miliónů subjektů.
Posledním krokem v úpravě
získaných dat jsou prediktivní
indikátory – D&B Rating, D&B Failure
Score a platební skóre, tzv. D&B
Paydex. Tato hodnocení D&B jsou
založena na propracovaných statistických modelech a matematických
vzorcích, které predikují chování firmy
v budoucnu.

DUNS® ČÍSLO

DUNS® – Data Universal Numbering
System je unikátní identifikační číselný znak zavedený společností D&B.
D&B sleduje pomocí DUNS® čísel
vazby mezi mateřskými a dceřinými
společnostmi, ústředím a pobočkami.
Tento sofistikovaný systém je
používán nejvlivnějšími světovými organizacemi, je uznáván, doporučován
a vyžadován více než 50 světovými
průmyslovými a obchodními uskupeními, OSN, vládami USA a Austrálie,
Evropskou komisí.

Kvalitní informace jsou základem
globálních řešení D&B a pokrývají
celou škálu potřeb. Našim klientům pomáháme snižovat kreditní
rizika a rizika plynoucí z obchodního styku. Poskytujeme sofistikované nástroje ke zvyšování výnosů
z nových i stávajících zákazníků.

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
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Více informací o partnerství s D&B naleznete na www.bisnode.cz/dnb
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The DUNSRight™ Process
Soubor unikátních nástrojů pro sběr,
správu a přeměnu firemních dat v data
srozumitelná všem.
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