Integração de Dados
Iberinform
As informações mais atuais, sempre que precisa.

Crie uma ponte entre os seus softwares de gestão (CRM / ERP) e os
dados empresariais que a Iberinform disponibiliza.
Desta forma passa a ter acesso aos dados de todo o tecido empresarial
Português a partir do seu CRM / ERP, com a possibilidade de realizar
imediatamente vários tipos de operações:
Gestão de Clientes

Gestão de Marketing

Gestão de Risco

Entre outras

A Nossa Solução Permite
Implementação simples para várias
plataformas de gestão.
Compatibilidade com várias linguagens
de programação (Java, .NET, Python,
etc…) que evita a necessidade de
programação complicada.
Integração da informação nos seus

Base de Dados Iberinform
Cobertura total do mercado Português.
Fontes de informação públicas.
Atualização diária das informações.
Acesso aos dados históricos.
Campos de informação por entidade
em base de dados.

modelos ou ferramentas de score.

Menos Erros, Mais Eﬁciência

Acesso à informação mais recente sobre

Torne as suas equipas mais eficientes ao

a carteira de clientes.

automatizar processos internos.

Seleção dos campos de informação mais

Reduza informações erradas ou duplicadas com

relevantes para si.

preenchimentos automáticos de informações.

Redução de custos no processo de acesso

Tenha nos seus softwares de gestão a

e tratamento de dados.

informação relevante para operacionalizar, em
tempo real, diferentes ações de gestão (de risco,
comercial, marketing, e mais).

Mantenha-se a par de
todas as alterações
Acompanhe os desenvolvimentos das
empresas que lhe interessam, em tempo real
e diretamente do seu software de gestão:
incidentes, score, risco de incumprimento,
estrutura legal, poderes de decisão, etc.

Vantagens da Integração de Dados
Iberinform
01

Funcionalidades

Equipas comerciais mais eﬁcientes

• Insira o NIF da entidade e os restantes campos da ficha
de cliente são preenchidos automaticamente.
• Automatize tarefas administrativas.

Automatização
de Tarefas

02
Dados sempre atualizados e completos

• Enriqueça os seus softwares de gestão com
informações atualizadas automaticamente, todos os dias.
• Evite informação duplicada, incompleta, inválida e
contraditória.

03
Apoio na tomada de decisões importantes

Pesquisa e
Pedido de Dados

Informações de
Clientes no Seu
CRM / ERP

• Faça Análises de Risco a partir dos seus softwares de
gestão e tome as melhores decisões para a sua
empresa.

04

Monitorização
da Carteira
de Clientes

Monitorização constante e alertas imediatos

• Receba alertas de alterações significativas e reaja da
forma mais adequada em situações de risco ou
oportunidades de negócio.

05
Toda a informação na mesma plataforma

• Concentre todos os dados que precisa no seu CRM /
ERP e não perca tempo à procura entre várias
plataformas ou programas.
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