APINFORMA
Os dados mais atualizados, onde e
quando lhe fazem falta.

A APINFORMA é uma API que permite o acesso à base de dados da INFORMA D&B através da sua plataforma de gestão
(ERP / CRM).
Cada utilizador terá acesso, no seu ERP / CRM, a dados da mais completa e atualizada base de dados empresarial nacional e realizar de forma imediata as mais diversas operações de:
• gestão de risco
• gestão comercial
• gestão de clientes
• etc.

COMO FUNCIONA A APINFORMA?
Através de uma API REST, poderá aceder em tempo real
à base de dados da INFORMA D&B. A pesquisa poderá ser
feita por NIF, DUNS ou nome da empresa. A resposta será
disponibilizada em formato XML.

A APINFORMA PERMITE
• integração simples (soluções add-on) e, nalguns
casos, sem custos
• gestão de permissões: acessos diferenciados
• dados selecionados em função das necessidades

A BASE DE DADOS INFORMA D&B GARANTE
• cobertura total do mercado português
• maior rede de fontes de informação públicas e
privadas
• atualização diária
• acesso aos dados históricos
• mais de 2400 campos de informação por
entidade em base de dados

WORLDWIDE NETWORK

• Informação em tempo real
• Tempo de resposta muito curto
• gestão da informação no seu sistema, através dos
alertas
• possibilidade de criação de dashboards de análise
pré-definidos

RECEBA DIARIAMENTE ALERTAS
SOBRE AS ALTERAÇÕES
NAS ENTIDADES QUE LHE
INTERESSAM.
A APINFORMA VAI SER-LHE ÚTIL EM OPERAÇÕES DE:

Os alertas INFORMA D&B permitem acompanhar
todas as alterações nas empresas que lhe interessam:
incidentes judiciais, estrutura legal, atividade, poderes
de decisão, risco comercial, opinião de crédito etc.

FUNCIONALIDADES

ANÁLISE DE RISCO
Otimização dos processos de análise e decisão utilizando
os seus próprios modelos de scoring

Obtenção de dados / relatórios

• Aumento da eficiência no acompanhamento de
clientes.

Notificações Alerta

ATIVIDADE COMERCIAL
Rapidez e eficiência dos processos comerciais

Gestão de Alertas

• Libertação de recursos pelo preenchimento automático de fichas de clientes, bastando a introdução do
NIF.

Pesquisa de Entidades

MARKETING
Enriquecimento da plataforma de CRM

Informação da Ficha de Empresa

• Atualização diária e automática da informação de
contacto.

A APINFORMA JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA:

CRIAÇÃO DE WORKFLOWS INTERNOS:
• Atualização de scorings internos
• Bloqueio de encomendas
• Colocação de clientes em contencioso
A CUSTOMIZAÇÃO É TAMBÉM POSSÍVEL
Soluções específicas para necessidades específicas
• Diga-nos quais são as suas necessidades específicas
de dados. A INFORMA D&B tratará de tornar a
APINFORMA na melhor solução para o seu caso.

CONTACTE-NOS E INFORME-SE SOBRE A MELHOR OFERTA
PARA AS SUAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO.
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 315 milhões de agentes
económicos em todo o mundo.
A base de dados empresariais da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal, servindo mais de 650 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.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
 213 500 389
 vipclientes@informadb.pt

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS) SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A, 1050-094 Lisboa
www.informadb.pt

