Produktblad BusinessViewTM

DIN GENVEJ TIL HELE DANSK
ERHVERVSLIV.
BusinessViewTM er for dig, som har behov for et værktøj
til selektering og lettere kreditvurdering af danske
virksomheder.

FAKTA
Bisnode Credit er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på
erhverv og privatpersoner. Informationen

WEBBASERET LØSNING

LØSNINGEN INDEHOLDER
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får en webbaseret løsning med dagligt opdateret forretnings- og kreditinformation på hele dansk erhvervsliv.
BusinessViewTM er den ideelle løsning,
hvad enten du arbejder inden for marketing, salg eller økonomi. Med dette
produkt kan du nemt og hurtigt udvælge
de lønsomme kundeemner og holde øje
med situationen hos de eksisterende.
BusinessViewTM findes i tre versioner,
som henvender sig til forskellige behov.
Lille SOL er den mindste version, kun
bestående af opslag, mens Mellem SOL
og Store SOL tilbyder både opslag og
eksport. Du kan læse mere om indholdet
af de enkelte versioner på følgende side.

•
•
•
•

Dagligt opdateret information på
hele dansk erhvervsliv
Pålidelig kreditvurdering med kreditrating og kreditmax
Brugervenligt og hurtigt system
Op til 5 års regnskabs- og nøgletal
Arkivering af op til 10 søgninger
Personlig opsætning med egne
søgekriterier i egen rækkefølge
Opsætning af forskellige hitlister
Personlig opsætning af eksportlayouts
Eksport til Excel
Sammenligning af data på fem virksomheder*
Grafisk fremstilling af regnskabsog nøgletal*
Infoknapper med forklaring af stamdata samt regnskabs- og nøgletal

”Dagligt opdateret
information”
Bisnode Credit tilbyder desuden gratis
brugerkurser, som sikrer dig fuldt udbytte af BusinessViewTM.

bruges til kreditvurdering, risikostyring samt
til salgs- og marketingtiltag.
Bisnode Credit har afdelinger i Danmark,
Sverige, Norge og Finland. Selskabet er en
del af Bisnode-koncernen, som er Europas
førende udgiver af digitale kredit-, markedsog produktinformationer.

KONTAKT
BISNODE CREDIT A/S
Telefon: 3673 8184
E-mail: business.support@bisnode.dk
Adresse:
Tobaksvejen 21
2860 Søborg

For mere information om vores produkter, besøg www.bisnode.com

BUSINESS VIEW

LILLE SOL

MELLEM SOL

STORE SOL

Lille SOL
Det rette overblik til hurtige beslutninger med tre års regnskabstal. Her
er ingen eksportmulighed. Velegnet til
opslag af virksomheder.

Stamdata
Firmanavn
CVR-nummer
D-U-N-S ® Nr.
P-nummer
Internt nummer
Adresse, postnr. og by
Land
Telefon og fax
E-mail
Hjemmeside
Virksomhedsform
Virksomhedens status
Registreringsår
Primær branche
Øvrige brancher
Binavne
Reklamebeskyttet

Samme som Lille Sol
samt...

Samme som Mellem Sol
samt...

Stamdata
Kommune
Region
Rating
Kreditmaksimum
Rettelsesdato
Registreringskapital
Børsnoteret
Virksomhedens ophørsdato
Hovedkontor/filial
Antal ansatte på adressen
Antal ansatte i organisationen

Stamdata
Koncernregnskab
Arbejdsgiverstatus

Mellem SOL
Den udvidede version til den noget
dybere kreditvurdering og med fem
års regnskabstal samt eksportfunktion. Meget velegnet til salg og marketing aktiviteter – målgruppesøgninger
med eksport.
Store SOL
Den helt store til dybdegående
analyse og kreditvurdering med fem
års regnskabstal og eksport af næsten
alle data. Velegnet til både kreditvurdering såvel som salg og marketingaktiviteter. Eksportér mailbare
målgrupper. Funktion hvor data på de
valgte virksomheder kan sammenlignes med hinanden. Grafisk fremstilling
af regnskabstal og nøgletal.

*Tegningsregler vises, men det er
ikke muligt at søge på dem.

Personer
Direktion
Bestyrelse
Regnskab
3 års regnskabstal
Afslutningsdato
Offentliggørelsesdato
Antal måneder
Estimeret omsætning
Omsætning
Bruttoresultat
Primært resultat
Resultat før skat
Årets resultat
Aktiver, i alt
Passiver, i alt
Ansvarlig lånekapital
Egenkapital
Antal ansatte
Nøgletal
Afslutningsdato
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Likviditetsgrad I
Koncern
Ejerforhold, navn
Ejerforhold, andel
Ejerforhold, land
Datterselskab, navn
Datterselskab, andel
Datterselskab, land
Andre oplysninger
Revisor
Revisor, adresse
Revisor, telefon
Bankoplysninger

Gem og søg

x

Print

x

Personer
Alle personer, navn, efternavn
Direktion
Bestyrelse
Tegningsregler*
Regnskab
5 års regnskabstal
Kapacitetsomkostninger
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultatudlodning
Grunde og bygninger
Off. ejendomsvurdering
Anlægsaktiver
Varebeholdning
Varedebitorer
Likvider
Omsætningsaktiver, i alt
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Varekreditorer

Regnskab
Vareforbrug
Afskrivninger
Finansielle omkostninger
Koncernregnskab
Revisoranmærkning
Nøgletal
Sikkerhedsmargin
Varelager oms.hastighed
Aktivers omsætningshastighed
Nulpunktsomsætning
Væksttal
Finansielle omkostninger
Sikkerhedsmargin
Aktivers omsætningshastighed
Nulpunktsomsætning
* Sammenligning
Sammenligningsmodul med
sammenligning af data på
valgte virksomheder
Grafisk fremstilling af regnskabs- og nøgletal

Nøgletal
Overskudsgrad
Kapacitetsgrad
Dækningsgrad
Egenkapitalens forrentning
Omsætning pr. ansat
Primært resultat pr. ansat
Årets resultat pr. ansat
Væksttal
Omsætning
Kapacitetsomkostninger
Bruttoresultat
Primært resultat
Ordinært resultat
Resultat før skat
Årets resultat
Resultatudlodning
Anlægsaktiver
Varebeholdning
Varedebitorer
Likvider
Omsætningsaktiver
Aktiver, i alt
Egenkapital
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Varekreditorer
Passiver, i alt

x
x

x

x ikke rating og kreditmax

x ikke rating og kreditmax

x

Eksport
Download regnskaber

2 år

5 år

5 år

Indeholder inaktive

x

x

x

