Webservices
Verhoog de conversie van uw
webformulieren
Graydon Webservices maakt de invulling van
webformulieren en crm-systemen uitermate eenvoudig.
Zowel voor iemand die zich online wil registreren (via
e-shop) als voor iemand intern die een nieuwe klant
aanmaakt. U dient alleen de bedrijfsnaam in te vullen,
eventueel in combinatie met de plaats. De bedrijven
die overeenkomen met uw zoekopdracht verschijnen
op het scherm. Kies het juiste bedrijf. Graydon vult
vervolgens alle gewenste informatie automatisch verder
aan. Webservices verhoogt op die manier gegarandeerd
de conversie van online formulieren en zorgt voor een
complete en uniforme database.

Te koppelen informatie

Enkele veelgebruikte controles

Activiteit
Omvang van het bedrijf
Ondernemingsnummer
DMU/functie
Contactgegevens
Kredietlimiet
Betaalgedrag
Graydon rating
Multiscore
Balansgegevens, enz.

Bestaanscontrole: actief/passief
Adrescontrole
Mandaten en tekenbevoegdheid
UBO-controle
Bankrekening
Credit check

360° klantbeeld

Kwaliteit Graydon database

De persoon die de registratie doet, hoeft slechts enkele
gegevens in te vullen. U begint met correcte informatie
en u krijgt meteen een 360° klantbeeld, dankzij de
automatische koppeling met achterliggende data.

Graydon beschikt over de meest complete en meest
actuele zakelijke database van België:

• Als u weet in welke sector een bedrijf actief is en/of u
kunt de grootte van het bedrijf inschatten, dan kunt u de
aanvraag naar de juiste salespersoon sturen. Met deze
voorkennis zal de kans op conversie aanzienlijk verhogen.
• De ingevulde webformulieren worden direct gekoppeld
aan uw CRM / database of website. Aan de achterkant
kunt u nadien bijvoorbeeld onmiddellijk een credit check
integreren: hoe staat het bedrijf er financieel voor?
Vervolgens beslist u of u zaken wilt doen met het bedrijf
en onder welke voorwaarden. Deze processen zijn volledig
te automatiseren en het is zelfs mogelijk om een bedrijf in
bewaking te zetten.
Stel, een bedrijf registreert zich op uw website en wil een
aankoop doen. Met Webservices van Graydon bepaalt u
eenvoudig of de geregistreerde uitstel van betaling krijgt
of vooraf moet betalen, zonder dat uw zakenrelatie dit
ziet.

•

Aantal bedrijven: 3,2 miljoen

•

Aantal actieve bedrijven: 1,4 miljoen

•

Aantal informatiespecialisten: 40

•

Aantal verwerkte mutaties per jaar: 40.000.000

•

Aantal updates van relevante contactpersonen
voor prospectbestanden: 70.000

•

Oneindig veel inzichten en correlaties door 		
het gebruik en de combinatie van honderden (big)
databronnen

In het kort:
Correcte en uniforme data binnenhalen, geen kans
op typo’s of vervuiling
Minder gegevens in te vullen, minder (potentiële)
klanten die afhaken, meer kans op conversie
Meteen een volledig beeld van uw zakenrelatie

www.graydon.be

Webservices
Hoe werkt het?
Stap 1

Stap 2

Bedrijfs- en/of plaatsnaam invullen om te registreren.
Dit kunnen overigens ook andere velden zijn,
zoals bijvoorbeeld postcode en huisnummer of
ondernemingsnummer.

Alle bedrijven die aan de selectie voldoen, verschijnen
op scherm.

Graydon database

Zoekopdracht
Graydon

Berchem

Graydon Collections
Graydon-Benelux
Graydon Belgium

Bedrijf

Adres

Graydon Belgium NV

Uitbreidingstraat 84/1

Omzet

Ondernemingsnr

15.113.845

0422.319.093

Kredietlimiet

Telefoon

1.209.000

03 280 88 00

Zoek

99%

Complete database

Keuze

Uw database / CRM

Stap 3

Stap 4

Kies het bedrijf, waarna alle gewenste bedrijfsgegevens
automatisch aangevuld worden.

Alle informatie wordt meteen opgeslagen in uw
CRM / database.

Bent u geïnteresseerd?

Onze adviseurs helpen u graag. Bel 03 280 88 62
of mail naar contact@graydon.be.

Bekijk ook andere oplossingen op

www.graydon.be

