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DE BESTE OPLOSSING OM MIJN ONBETAALDE
SOMMEN TE RECUPEREREN EN DEIDENTITEIT
VAN EEN PERSOON NA TE GAAN

In real-time een instrument gebruiken dat mijn wanbetalers opspoort

1 Onze oplossing:
Infobel Pro Incasso

2 Waarom
kiezen voor

Infobel Pro Incasso?

Onze vaststelling

A. E
 r zijn vaak meer dan 20 minuten en meer dan 10
zoekopdrachten nodig voordat een operator informatie
terugvindt over één persoon !
B. H
 et gezochte adres is vaak verkeerd gespeld
C. Als uw medewerker een oud dossier overneemt, kan het
gebeuren dat de indertijd verzamelde gegevens niet meer
actueel zijn. Dan moet u opnieuw heel wat opzoekwerk
verrichten …

Onze oplossing
• Stelt u in staat om met één enkele zoekopdracht en in real
time alle informatie over een individu terug te vinden
• Corrigeert onmiddellijk tikfouten bij het invoeren van informatie. Biedt automatische follow-ups en updates
• Is een speciaal ontwikkeld hulpmiddel om in recordtijd zo
veel mogelijk informatie te verzamelen over een persoon en
er contact mee op te nemen
• Zorgt voor zeer gerichte opzoekingen naar derden, op basis van alle informatie die beschikbaar is bij verschillende
openbare bronnen, dat alles met naleving van het recht op
de vertrouwelijkheid van sommige gegevens

Snel en efficiënt zoeken:
• Eenvoudige, snelle handelingen, waardoor de operator of
de incassosagent meer tijd krijgt om zich te concentreren
op meer kwalitatief werk
• Een vernieuwende groepering en indeling van de gegevens,
aangepast aan de specifieke behoeften van elke onderneming die incasso uitvoert
• Verzending van de informatie in real time
Echte voordelen voor uw bedrijf:
• Snelle acties en verhoogde productiviteit van uw werknemers
• Toegang tot een consequente hoeveelheid gegevens voor
een beperkte prijs
• Bewaring van de opgezochte gegevens (voor latere raadplegingen)
Soepelheid en reactievermogen ten opzichte van de vraag:
• Verhoging van de capaciteit inzake dossierbeheer zonder
extra kost voor uw onderneming en met een besparing die
tot 80% kan bedragen!

• Voldoet aan de vereisten inzake snelheid, betrouwbaarheid
en efficiëntie van uw onderneming !

Opzoeken van gegevens over een debiteur - MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Online gidsen

Infobel Pro Incasso

De opzoekingen verrichten:

10 zoekopdrachten om een dossier samen
te stellen

1 zoekopdracht om een dossier samen te
stellen

Opzoektijd:

20 minuten per dossier

2 minuten per dossier

Opzoekingscriteria:

6 verschillende criteria beschikbaar

24 verschillende criteria beschikbaar

Resultaat van de opzoekingen:

1 resultatenvenster

10 resultatenvensters

Follow-up en updates van de gegevens:

Nieuwe zoekopdracht nodig

Automatisch

Over Infobel : Kapitol is de onderneming die Infobel-producten levert gespecialiseerd in onlinediensten en B2B. Kapitol-Infobel, wereldwijd digitaal platform,
publiceert een database met meer dan 350 miljoen telefoonabonnees en 186 miljoen ondernemingen in de hele wereld die voortdurend aangepast wordt.
Kapitol is in de hele wereld actief en stelt ook heel wat B2B-oplossingen voor, waaronder een ruim gamma aan producten en diensten voor de verbetering, de
verwerving of het gebruik van gegevens met het oog op de publicatie, marketing, webvertising, enz.
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