
Company.info App..  

Verzekerd van juiste bedrijfsinformatie 
Controleer en verrijk klantgegevens  
automatisch met gewenste informatie en houd 
deze up to date.           

Flexibel en passend bij jouw databehoefte 
Kies de module die het best bij je past: voor 
Nederland, de hele wereld of om je sales een 
boost te geven.

Optimaliseer je salesproces
Vind look-a-likes van beste klanten, weet 
precies met wie je zaken doet en bereid 
klantgesprekken moeiteloos voor. 

Ben je veel tijd kwijt om klantgegevens toe te voegen in Salesforce? Merk je dat relatiegegevens regelmatig 
incompleet of verouderd zijn, of zelfs dubbel in Salesforce staan? De Company.info App voor Salesforce 
controleert, verrijkt en actualiseert de data in Salesforce automatisch. Je bent in minder tijd verzekerd van juiste 
en volledige informatie. 

Bedrijfsgegevens in Salesforce  
automatisch volledig en actueel. 

De Company.info App voor Salesforce is ontwikkeld door:



Slimme data in je eigen systeem.
De Company.info App is opgebouwd uit verschillende API’s om klantgegevens moeiteloos aan te vullen met gewenste 
bedrijfsinformatie. Bepaal welke bouwstenen nodig zijn om succesvol zaken te doen en kies de module die bij je past.

Nederlandse bedrijfgegevens
Voer een bedrijfsnaam in en het account wordt 
automatisch verrijkt met bedrijfsinformatie, zoals het 
KvK-nummer, de adresgegevens, de branche, het 
aantal medewerkers en de juridische rechtsvorm.
 
Internationale bedrijfsgegevens
Check en ontvang internationale bedrijfsinformatie, 
waaronder het DUNS-nummer, officiële handelsnamen, 
adres, activiteitencode en beschrijving (SIC), indicatie 
failiet, oprichtingsjaar en startjaar activiteiten, indicatie 
of onderneming een vestiging is of een hoofdkantoor.

Adresgegevens 
Vergemakkelijk de invoer van adressen. Door het 
invoeren van een beperkt aantal sleutelgegevens, wordt 
een adres automatisch gecontroleerd en aangevuld.

Update service
Houd bedrijfsgegevens eenvoudig actueel. Bepaal welke 
criteria actueel moeten blijven in Salesforce en update 
je relatiegegevens automatisch indien gewenst.

BTW-nummer
Voeg automatisch het BTW-nummer van je klanten toe 
aan het klantprofiel in Salesforce. 

Bedrijfsnieuws
Vanuit Salesforce direct inzicht in het laatste nieuws 
vanuit meer dan 1500 bronnen. Hierdoor ben je altijd 
op de hoogte van actualiteiten en veranderingen bij 
klanten, prospects én concurrenten.

Deeplink Company.info
Inzicht in kwalitatieve, actuele en diepgaande 
bedrijfsinformatie en het laatste bedrijfsnieuws over 
al jouw Nederlandse klanten door een deeplink naar 
Company.info. 

Kredietinformatie
Check uitgebreide kredietinformatie van een 
onderneming en de gemiddelde betalingstermijn. Deze 
informatie is beschikbaar voor bedrijven in Nederland, 
Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Denemarken. 

Leadgenerator
Importeer nieuwe B2B-leads op basis van relevante 
kenmerken (branche, regio, aantal werknemers). Er 
worden alleen nieuwe leads geïmporteerd die nog 
niet bekend zijn binnen jouw Salesforce omgeving. 

Look-a-likes 
Vind de beste leads aan de hand van kenmerken van 
jouw best converterende klanten.

Financiële informatie 
Krijg inzicht in de financiële bedrijfsprestaties door 
o.a. omzet en winst cijfers.
 
Uittreksels realtime
Roep realtime uittreksels van jouw klant of prospect 
op in je eigen Salesforce omgeving. 

Bestuurders en functionarissen
Voeg eenvoudig de uiteindelijk belanghebbende van 
een organisatie en de beslissingsbevoegde personen 
toe aan het klantprofiel in Salesforce. 

UBO-check
Achterhaal de UBO op basis van de meest 
actuele of juist historische data en ontdek wie 
tegenbevoegd is.

Compliance check & monitoring
Check eenvoudig of de UBO voorkomt op PEP- 
en sanctielijsten of is genoemd in de media. En 
vergemakkelijk het monitoren van risicovolle 
klanten. 
  
  
 



Kies de module die bij jou past.

Business Data Sales Risk en Compliance*

Actualiseer en verrijk data van 
Nederlandse én internationale 
bedrijven automatisch. 

Nederlandse bedrijfsgegevens

Nederlandse adressen

Verrijking BTW-nummer

Update service 

Deeplink Company.info

Vind  snel nieuwe prospects en 
bereid verkoopgespreken tot in de 
puntjes voor.

Business Data App

Bestuurders en functionarissen

Leadgenerator

Look-a-likes

Bedrijfsnieuws

Kredietinformatie

Schat bedrijfsrisico’s beter in en 
voldoen aan financiële wet-en 
regelgeving.

Business Data App

Bestuurders en functionarissen

Uittreksels bedrijven realtime

Financiële informatie 

Kredietinformatie

UBO-check

Compliance check & monitoring

+ +

*beschikbaar vanaf  maart 2021

Probeer gratis 

Ga naar www.companyinfo.nl/salesforceNL en maak 
gratis kennis met de Company.info App voor Salesforce.

Company.info 
31 (0)20 2400 400 | service@company.info | www.company.info

Internationale bedrijfsgegevens

Internationale adressen

Europees BTW-nummer 

Internationale bedrijfsgegevens

Internationale adressen 

Europees BTW-nummer 

Internationale kredietinformatie

Internationale bedrijfsgegevens

Internationale adressen 

Europees BTW-nummer 

Internationale kredietinformatie 

UBO-check

Compliance check & monitoring
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