
Experian App
For Microsoft Dynamics CRM

Find nye kunder
Experian App giver online adgang til
Danmarks stærkeste erhvervsdata-
base direkte i Microsoft Dynamics 
CRM.

Nøjagtige data er et forretnings-
kritisk aktiv. Experian har mange 
års erfaring i styring og tolkning af 
store mængder forbruger- og virk-
somhedsdata.

Vi hjælper dig med at reducere om-
kostningerne, øge produktiviteten, 
identificere nye muligheder og få 
større indsigt i din målgruppe.

Med Experian App er det  enkelt at 
søge og oprette kunder eller 
emner med korrekte data i 
Microsoft Dynamics CRM.

Samtidig får du overblik over 
direktions- og bestyrelsesmedlemmer 
virksomhedsstruktur samt import 
og eksportområder.

Disse er online data og altid 
opdaterede.

Godt overblik
Når du søger firmaer med Experian 
Søg funktionen får du et overblik 
som viser om de søgte firmaer 
allerede findes i Microsoft 
Dynamics CRM samt om de er 
oprettet som emner. 

Denne funktion sikrer mod 
dubletter og giver unikt overblik 
over jeres kundedatabase. Med et  
enkelt tryk kan de fundne firmaer 
oprettes som kunder eller emner 
efter behov eller opdateres hvis 
de allerede findes.

Med Experian Info funktionen 
vises aktuelle data for et firma: 

Firmastamdata, direktions- og 
bestyrelsesmedlemmer, virksom-
hedsstruktur (moder/datter) samt 
import/eksport områder. 

Med et enkelt klik kan du oprette 
informationer fra virksomheds- 
strukturen, som ikke allerede 
findes i Microsoft Dynamics CRM. 

Disse data vises online og derfor 
reflekteres det automatisk, når et 
firma skifter ejer eller når der 
kommer en ny direktør.
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Enkel i brug, altid opdateret
Experian App er webbaseret og 
derfor behøver du ikke at 
installere særlig software på din pc. 

Det betyder, at funktionaliteten ud-
bygges løbende uden at du behøver 
at foretage dig noget. 

Se tekniske forudsætninger på 
næste side.

Kom godt igang
Kontakt Experian på tlf.: 70 10 01 07  
og bestil Experian App abonnement

Abonnementet dækker software-
licenser og data fra Experians data-
base samt Experian App.



Experian Søg
Søg danske firmaer og indlæs 
som enten kunder eller emner.

Experian Info

• Vis online data for firmaer 
med mulighed for opdatering 

• Vis online aktuelle direktions- 
eller bestyrelsesmedlemmer, 
som kan importeres 
 

• Vis online aktuel virksomheds 
struktur

• Import af moder / datter 
firmaer 

• Vis import / eksport  
markeder 

• Opdatering af firmaer uden 
Experian Nr

Funktioner
Tekniske forudsætninger

Sådan ser det ud

Søgekriterier

• Firmanavn
• Adresse, postnr.
• Telefon / Fax
• Experian Nr
• CVR nr.
• Medtag filialer (ja/nej)
• Medtag ikke aktive (ja/nej)
• Direktions- eller  
bestyrelsesmedlemmer

Data importeres til 
følgende felter i  
MS Dynamics CRM:

• Experian Nr (Nøglefelt) 
• Firmanavn
• CVR nr.
• Firma type
• Firma status
• Adresse
• Postnr. + By
• Telefon
• Fax
• Firma e-mail
• Firma hjemmeside
• Antal ansatte
• Branche kode
• Branche tekst
• Oprettet dato
• Omsætning

Følgende forudsætninger  
for at benytte Experian App 
med MS Dynamics CRM:

• MS Dynamics CRM 
2013/2011, “Online” eller 
“OnPremise” *

• Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8

• Internet Explorer 8, 9 eller 10

• .NET Framework 4.0/4.5 
installeret 

(Bemærk, at brug af ”On-
Premise” version kræver, at 
der installeres software på 
egen server, som installeres af  
og afregnes med Siteshop)

Følgende forudsætninger 
for MS Dynamics CRM:

• Installation af  
Experianc App

• Oprettelse af nødvendige 
Experian felter i Dynamics  
CRM på hhv. kunder og 

Om Experian
Experian er verdens førende leve- 
randør af data, analyser og stati-
stiske modeller inden for øko-
nomiske data, fysiske adresser 
m.v. I mere end 80 lande forsyner 
Experian kunder med viden i 
form af en kombination af data, 
analyser og software. 

Experians kunder benytter 
typisk denne viden til at tage 
beslutninger inden for f.eks. 
kreditvurdering, risikostyring og 
markedsføring.

Kontakt Experian
(+45) 70 10 01 07
 www.experian.dk

Om Siteshop
Siteshop har specialiseret sig i at 
levere forretnings-apps til CRM 
markedet. Siteshop har mere end 
15 års erfaring i udvikling af 
integrationsløsninger til CRM 
markedet med sit egenudviklede 
software ”Siteshop Information 
Studio”. Siteshop samarbejder 
med Experian om levering af Ex-
perian  App.

Tlf.: (+45) 70 20 19 78
Email: info@siteshop.dk

Søgningen viser med det samme om resultaterne findes som kunde eller 
emne i MS Dynamics CRM



Sådan ser det ud
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Stamdata 

Direktions- og bestyrelsesmedlemmer

Filialer



Sådan ser det ud
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Ejere

Datterselskaber

Import / Eksport


