
  UPPLYSNING 
PÅ SAMTLIGA  
REGISTRERADE 
FÖRETAG I  
VÄRLDEN

UTLAND

Utlandsupplysning
Creditsafe erbjuder en komplett utlandsupplysningstjänst där ni kan göra kreditupplysningar 
på 320 miljoner företag i hela världen.  Vi förser er med all den viktiga informationen som ni 
behöver för att säkerställa att ni gör affärer med kreditvärdiga företag globalt. 

Utlandsupplysning med oslagbar täckning
Creditsafe tillhandahåller utlandsupplysning på registrerade 
företag i samtliga världens länder. Vi har en oslagbar täckning 
med åtkomst online och kan erbjuda olika lösningar beroende 
på land och kundens behov - både manuellt och integrerat.

Via vår webbaserade tjänst på hemsidan finns över 100 
länder tillgängliga och ni kan enkelt söka fram upplysnin-
gar på en mängd företag. Vi har en generös affärsmodell 
och gemensamt för samtliga länder är att vi erbjuder en 
av marknadens bästa pris. Vi gör ingen skillnad på en up-
plysning i Sverige, Tyskland eller USA.

Möjlighet till bevakning 
I ett stort antal länder finns också möjlighet till bevakning. 
Det är ett perfekt komplement för er som vill följa era 
utländska kunder och snabbt upptäcka förändringar. 
Bevakningen uppdateras och skickas dagligen.  
 

Globalt utbyte av information
Som världens mest använda leverantör av kreditupplysning 
har vi skapat oss en bra position och samarbetar endast med 
företag som har högkvalitativ information. Ni kan därför vara 
säkra på att ni alltid får aktuell information i er upplysning. 
Creditsafe har verksamhet i Storbritannien, Sverige, Norge, 
Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Belgien, Italien, Ned-
erländerna, USA och Japan. Utöver detta finns egna data-
baser i flertalet länder, vilket ständigt utökas. Detta innebär 
att tillgängligheten för er som kund alltid växer.  
 

 
 

www.creditsafe.se

  Hemsidan 
 
Utlandsupplysning via hemsidan 
I alla de länder där vi har egna databaser samt länder där 
vi har samarbetspartners, kan ni själva söka fram företag 
genom en inloggning via hemsida. Här kan ni snabbt hitta 
företag i över 100 olika länder. Ni får upplysningen direkt på 
skärmen och tillgänglighet finns dygnet runt.  
I de länder där vi ännu inte har samarbetspartners, erbjuder  
vi styckvis beställning, sk. Fresh Investigation. Som kund  
beställer ni dessa upplysningar enkelt via vår support och  
får leverans vanligtvis efter några dagar (beroende på land).  
  

  Integrerat 
 
Utlandsupplysning via integration/återförsäljare
Creditsafe erbjuder även utlandsupplysning och bevakning 
via vår ”Hämta Data”-tjänst Global Gateway Service samt 
via vår återförsäljartjänst White Label. Via dessa tjänster  
får kunden en komplett integrerad webblösning och för 
våra återförsäljare; ett administrationsverktyg där kunden 
själv kan sälja vår utlandsupplysning under eget varumärke.   

 

Vill du veta mer om Creditsafes utlandsupplysning:  
kontakta oss på tel: 031- 725 50 00  

eller e-post: info@creditsafe.se


