A INFORMAÇÃO QUE
PRECISA, ONDE ELA
LHE FAZ FALTA
A INFORMA D&B no seu Salesforce
Agora é possível aceder aos dados da INFORMA D&B no seu Salesforce.
• melhore o desempenho e aumente a eficácia da sua equipa comercial,
• aumente a rapidez de decisão e ação,
• aceda de forma imediata a informação atualizada e fiável sobre clientes e potenciais clientes.

FUNCIONALIDADES
• Integração da informação no seu Salesforce
• Atualização da informação em tempo real
• Centralização da informação numa única plataforma
• Possibilidade de acesso e consulta para todos os utilizadores
• Disponibilidade de dashboards de análise pré-definidos

O QUE DISTINGUE A BASE DE DADOS INFORMA D&B
• 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

RECEBA DIARIAMENTE ALERTAS SOBRE AS ALTERAÇÕES
NAS ENTIDADES QUE LHE INTERESSAM.
Pode receber alertas de incidentes judiciais, identificação, estrutura legal, atividade, poderes de decisão, risco
comercial, opinião de crédito, avisos legais ou outros acontecimentos das entidades do seu interesse.

WORLDWIDE NETWORK

COMO FAZER

1

Vá à AppExchange (The Salesforce Store) e instale a plug-in

2

Use as suas credenciais INFORMA D&B

3

Selecione os campos (CreditInfo fields) que lhe interessam

4

Comece a utilizar, e bons negócios!

SOBRE 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 284 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 619 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 |  213 151 658
 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

