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SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO DE
DADOS INFORMA D&B
INTEGRAMOS A MAIOR REDE MUNDIAL DE
INFORMAÇÃO EMPRESARIAL A
“D&B WORLDWIDE NETWORK”

COM AS SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DA INFORMA D&B:
• Aceda em tempo real e através dos seus sistemas, à informação da INFORMA D&B;
• Aumente os seus níveis de desempenho, ganhando em rapidez e tendo sempre informação atualizada e fiável;
• Garanta a coerência e consistência da informação consultada por toda a organização;
• Reduza custos através da automatização de processos.

SERVIÇO LOCAL DE INTEGRAÇÃO DE DADOS ELETRÓNICOS (SLIDE) • INFORMAÇÃO NACIONAL
Acesso via webservice à informação da INFORMA D&B. Este serviço foi desenvolvido para permitir a integração
em diferentes sistemas e linguagens.

DATA INTEGRATION TOOLKIT (DITK) • INFORMAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
Acesso à informação da D&B Worldwide Network através dos sistemas e das aplicações da sua empresa (CRM,
ERP, datawarehouse, portais na web, entre outras), de modo a obter diretamente no seu sistema a informação de
que necessita.

SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO PLUG & PLAY • MÓDULO ORACLE | MÓDULO ADD-ON SAP | MÓDULO
BUSINESS INFORMATION PARA PRIMAVERA
A integração dos dados da INFORMA D&B diretamente no sistema SAP, base de dados Oracle ou módulo Primavera
de cada empresa, sem necessidade de qualquer desenvolvimento. Uma solução Plug & Play.

INFORMA D&B
É a empresa que, em Portugal e Espanha, lidera a oferta de informação e conhecimento sobre o tecido empresarial, ajudando
a fundamentar as decisões de negócios dos seus clientes, há mais de 100 anos.
Desde 1906 em Portugal, integramos a maior rede mundial de informação empresarial a “D&B Worldwide Network” dando
acesso a:
• 253 milhões de registos em 221 países;
• 1,6 milhões de entidades.
Através de ferramentas e análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação relevante para a condução dos negócios
dos clientes, entre os quais se encontram em Portugal mais de 14 mil empresas. A base de dados empresariais da
INFORMA D&B é a mais utilizada em Portugal.
548 MIL UTILIZADORES EM PORTUGAL COM ACESSO À BASE DE DADOS INFORMA D&B

21%

45%

95%

das PME portuguesas

das grandes empresas

das entidades bancárias

São clientes ativos da INFORMA D&B, que consultam anualmente mais de três milhões de relatórios sobre empresas.

O QUE DISTINGUE A NOSSA BASE DE DADOS
•
•
•
•

Cobertura total.
Maior rede de fontes de informação públicas e privadas.
Atualização diária.
Acesso aos dados históricos.

ACEDA À MAIOR BASE DE DADOS NACIONAL E MUNDIAL DE EMPRESAS:

700 mil

99%

980 mil

registos ativos em Portugal

de cobertura do tecido empresarial nacional

gestores, corpos diretivos e executivos

A INFORMA D&B
A INFORMA D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a
informação atualizada e relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes.
A INFORMA D&B está integrada na maior rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados
de mais de 253 milhões de agentes económicos em 221 países.
A base de dados empresariais da INFORMA D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 548 mil utilizadores através das duas
marcas: INFORMA e EINFORMA. 95% das entidades bancárias, 45% das grandes empresas e 21% das PME portuguesas são clientes
ativos da INFORMA D&B, e consultam, anualmente, mais de três milhões de relatórios sobre empresas.
www.informadb.pt / (+351) 213 500 300

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Sede: Rua Barata Salgueiro, n.º28, 3.º, 1250-044 Lisboa
T.: (+351) 213 500 300 | F.: (+351) 213 151 658
Del. Porto: Ed. Scala - Rua de Vilar, n.º 235, 4.º, 4050-626 Porto
T.: (+351) 226 057 700 | F.: (+351) 226 057 720

Serviço de Apoio ao Cliente

213 500 389

