
Company.info App..  

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

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

Klantgegevens automatisch up to date
Houd gegevens over klanten en prospects moeiteloos actueel. 

Ben je veel tijd kwijt om klantgegevens toe te voegen in Microsoft Dynamics? Merk je dat relatiegegevens 
regelmatig incompleet of verouderd zijn, of zelfs dubbel in het CRM staan? De Company.info App voor 
Microsoft Dynamics controleert, verrijkt en actualiseert data over klanten en prospects automatisch. 

Bedrijfsgegevens in Microsoft Dynamics 
automatisch volledig en actueel. 

De Company.info App voor Microsoft  
Dynamics is ontwikkeld door:



Update service 
Houd Nederlandse bedrijfsgegevens eenvoudig actueel. 
Bepaal welke criteria actueel moeten blijven in Microsoft 
Dynamics en update je relatiegegevens automatisch als 

dat nodig is.

Slimme data in je eigen systeem.
De Company.info App bestaat uit 6 modules die in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden. Bepaal zelf 
welke modules je nodig hebt om om klantgegevens moeiteloos aan te vullen met gewenste bedrijfsinformatie. 

Bedrijfscheck 
Voer een bedrijfsnaam in en het account wordt 

automatisch verrijkt met bedrijfsinformatie, zoals het 
KvK-nummer, de adresgegevens, de branche, het aantal 

medewerkers en BTW-nummer.

Probeer gratis 
Ga naar www.companyinfo.nl/MicrosoftDynamics en maak 
gratis kennis met de Company.info App voor Microsoft Dynamics.

Company.info 
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Lead Generator
Vind snel nieuwe klanten en importeer nieuwe B2B-leads 
op basis van kenmerken van je beste klanten. Er worden 

alleen nieuwe leads geïmporteerd die nog niet bekend zijn 
binnen jouw Microsoft Dynamics omgeving. 

Uittreksels bedrijven 
Roep realtime uittreksels van jouw klant of prospect op in 

je eigen Microsoft Dynamics omgeving. Klantinformatie 
wordt direct verrijkt met een uittreksel in PDF-formaat.

Adres Validator 
Vergemakkelijk de invoer van adressen in Microsoft 

Dynamics. Door het invoeren van een beperkt aantal 
sleutelgegevens, wordt een adres automatisch 

gecontroleerd en aangevuld.

Credit Check
Check uitgebreide kredietinformatie van een onderne-

ming en de gemiddelde betalingstermijn. Deze informatie 
is beschikbaar voor bedrijven in Nederland, Duitsland, 

België, Luxemburg, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Noorwegen, Zweden en Denemarken. 


