IDQ™ Alert – Alarmerende effektivt

IDQ™ Alert
Datakvalitet er i stigende grad
et vigtigt konkurrenceparameter.
Stamdata ændrer sig hele
tiden. Løbende monitorering og
vedligeholdelse af kundedata er
derfor essentielt, når målet er en
høj og konsistent datakvalitet.
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iDQ™ Alert er en abonnementsbaseret datavask, som sikrer daglig opdatering af data om såvel privat- som
erhvervskunder. Dermed sikres det, at du altid har de rigtige oplysninger om dine kunder.
iDQ™ Alert findes både som en integreret løsning hvor data opdateres direkte ned i dine egne systemer (via webservices)
eller som et tillægsmodul til den brugervenlige iDQ™ webportal. Når der sker ændringer i dine kunders stamdata, får du
besked. Du kan på en nem og overskuelig måde se hvilke ændringer der er sket – og hvilke der kræver en handling fra
din side. Det kunne være flytninger, dødsfald, konkurser, navneskift osv. iDQ™ Alert giver desuden mulighed for at du selv
kan tilmelde og framelde dine kunder enkeltvis til den løbende datavask.

Monitorering - erhverv

Monitorering - privat

Hver dag sker der en stor mængde ændringer i dansk

Op mod 15 % af alle danskere flytter årligt. For ikke at

erhvervsliv. Virksomheder etableres, lukker, går konkurs,

tale om dødsfald, navneskift, emigrering osv. Med iDQ™

flytter, skifter navn eller selskabsform, fusionerer eller

Alert får du adgang til daglige ændringer om samtlige

ændrer øvrige stamdata. iDQ™ Alert giver adgang til

danskere, og du sikres på den måde at dine privatkunder

dagsaktuel information om kunder, leverandører, konkur-

altid er valide og korrekt opdateret.

renter mm. Og sikrer på den måde at dine data altid
holdes ajour.
De daglige ændringer stammer fra kilder som fx

De daglige ændringer stammer fra kilder som fx

CVR-registret og Statstidende og indeholder fx:

CPR-registret og Statstidende og indeholder fx:

Flytninger og oplysning om den nye adresse

Flytninger og oplysning om den nye adresse

Konkurser og lukninger

Dødsfald

Navneskift

Permanent udrejse

Ændring af telefonnummer

Navneskift (ændringer til for- eller efternavn)

Ændring af antal ansatte, branche osv.

Reklamebeskyttelse (Robinsonlisten)

Tvangsauktioner

Tvangsauktioner

Meddelelser om betalingsstandsning, likvidation osv.
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iDQ er en del af Direct Gruppen og vi arbejder tæt sammen med en række specialister indenfor Data, Digital og Direct. Det skaber en helhedsorienteret tilgang
til dine udfordringer, som du ikke finder andre steder. Vi sidder i samme hus ved Søerne i København og er mere end 50 medarbejdere fordelt på fem virksomheder som udover iDQ er DM Partner, Director, IvoLogic og Webjuice.

