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Affärs- och kreditinformation
i Microsoft Dynamics CRM
Med kredit- och affärsinformation integrerat i Microsoft Dynamics CRM får ni möjlighet
att hämta korrekta kunduppgifter och göra kreditkontroller direkt i ert CRM-system.
Microsoft Dynamics CRM
Microsofts affärslösning Dynamics CRM är en flexibel,
lättanvänd och kraftfull CRM-lösning som är enkel att installera och underhålla. Med över 4 miljoner användare i 80
länder i världen är det ett av världens största CRM-system.

Kreditinformation i Dynamics CRM
Integrationen mellan Dynamics CRM och Creditsafe ger
er möjlighet att hämta korrekta kunduppgifter och utföra
kreditkontroller direkt i systemet. Det går att skapa både
konto och lead beroende på situation. Ni får alltid dagsfärsk information med maximal uppdateringsfrekvens.
Med modulen följer ett antal fält med standardinformation
färdigmappade mellan Dynamics CRM och Creditsafe. Ni
kan genom konfigurering skräddarsy och addera fält som
er organisation behöver och bestämma hur de ska mappas.

Creditsafe Web
Behöver ni detaljerad kreditinformation på en kund eller ett
prospekt går ni via ett knapptryck in på Creditsafe Web som
leder er till Creditsafes hemsida där ni kan göra en fullständig
kreditupplysning.

Stöd för internationell kreditinformation
Oavsett om du arbetar med kunder i Sverige eller utomlands täcker Creditsafes information både den svenska och
internationella marknaden. Ni kan enkelt söka upp företag
över hela världen och ni får alltid en gemensam struktur på
rapporterna vilket gör dem enkla att tolka.

Alltid uppdaterat kundregister
Information är en färskvara. Därför är det viktigt att bevaka befintliga kunder och hålla koll på förändringar i ert
kundregister. Genom integrationen mellan Creditsafe och
Dynamics CRM får ni automatisk uppdatering på antingen
alla kunder eller enbart specifikt utvalda.

Vill du veta mer om integrerad kreditinformation?
kontakta oss på tel: 031- 725 50 00
eller e-post: info@creditsafe.se
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