
Få en højere dataværdi 

Med KOB Manager får du direkte adgang til Experians on-
line virksomhedsdatabase, der rummer alle registrerede fir-
maer, organisationer og offentlige institutioner i Danmark. 

Du kan søge i databasen ved hjælp af en simpel søgefunk-
tion og oprette kunden direkte i SuperOffice ved hjælp af 
få klik med musen. Du sparer tid og tastearbejde samtidig 
med at dobbeltregistreringer og tastefejl elimineres.

Features

		Du får adgang til data om risikogruppe, rating og kredit-
max også på selskaber uden offentlige regnskaber (Com-
mercial Delphi Score) 

		Alle oplysninger om de valgte virksomheder i KOB-data-
basen kan overføres direkte til SuperOffice CRM

		Check via KOB-nummeret om virksomheden allerede er 
registreret i SuperOffice og undgå dubletter

		De valgte virksomheder kan tilknyttes et udvalg direkte i 
SuperOffice CRM. Dermed kan du arbejde med brevflet-
ning, direct mails, ringelister/aktiviteter fx på kampag-
neaktiviteter

		Automatisk KOB-nummerering af virksomheder ved ny-
oprettelser i SuperOffice
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Dine fordele

		Brug	 KOB	 Manager	 til	 fx	 at	 udvælge	 målgrupper	 for	
jeres	 kampagner	 og	 lad	modulet	 bane	 vejen	 til	 jeres	 
potentielle	kunder

		KOB-databasen	 indeholder	 specifikke	 data	 om	 virk-
somhederne,	og	det	bliver	let	for	dig	fx	at	identificere	 
dårlige	betalere

		Kundeoprettelse	 i	 SuperOffice	 bliver	 en	 meget	 enkel	
handling, der eliminerer risikoen for tastefejl

		Adgangen	 til	 Experians	 markedsdata	 effektiviserer	 
arbejdsgangen	og	får	dig	hurtigere	i	mål

KOB	MANAGER 

Det er ofte et tidskrævende, trivielt og usikkert tastearbejde 
at holde markedsdata opdateret. Men det behøver det ikke 
at være. Med KOB Manager skal du bare trykke på en enkelt 
knap. 
 

Integrer real-time markedsdata direkte i SuperOffice CRM og 
få adgang til mere end 700.000 virksomheder i Danmark.

Genvej	til	markedet
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Få adgang til aktuelle regnskabstal på eksisterende og nye kunder.



KOB	MANAGER 
Genvej	til	markedet

KOB Manager integrerer med: 

Software SuperOffice Sales & Marketing Windows
SuperOffice 7

IT	platforme Windows XP, SP3, Windows 7 32/64 bit 
Citrix miljøer
Terminal server miljøer

Installation

Vi har gjort det så nemt for dig som muligt. 

		Hent programmet på Adwiza.com

		Kør installeringsguiden

		Klar til brug

Importer	markedsdata	direkte	ind	i	SuperOffice	via	KOB	Manager

Adwiza	garanterer	at…

KOB Manager er en fremtidssikret 
løsning, der er designet til at vokse 
med din virksomhed. Vi sikrer dig 
fuld SuperOffice integration. I dag 
og i morgen. 

Adwiza ApS . Korskildeeng 4 . DK-2670 Greve . Danmark
Tel. +45 70 22 85 50 . www.adwiza.com . sales@adwiza.com
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