CONTEXT DATA!
GLOBAL DATA!
LOCAL DATA!

Infobel Pro
HET BESTE INSTRUMENT OM SERVICES MET EEN
TOEGEVOEGDE WAARDE TE ONTWIKKELEN

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

In real-time gegevens van onderneming en particulieren overal ter wereld gebruiken

• Multi-landenplatform met uitgebreide criteria waarmee ondernemingen sneller, vlotter en met meer automatisering
(XML) kunnen zoeken naar particulieren en professionals in een volledig reclamevrije omgeving.
• Met dit platform kunnen ondernemingen diensten met meerwaarde ontwikkelen waarvoor het opzoeken en controleren
van gegevens van particulieren en bedrijven noodzakelijk is.

Onze oplossing
Infobel Pro is een oplossing waarmee uitgebreide zoekopdrachten op basis van de volgende criteria mogelijk zijn:
• Naam
• Voornaam
• Telefoonnummer (of telefoonnummer bij benadering)
• Faxnummer (of faxnummer bij benadering)
• Stad
• Postcode (of intervallen van postcodes)

• Activiteit
• Adres
• Filter op professionals
• Filter op particuliere contacten
• Zoeken in de buurt
(bv. zoeken naar abonnees in de Wetstraat 4 tot 19)
• Geografische coördinaten (X,Y)

Infobel Pro beschikt over andere oplossingen:
Normalisatie: hiermee kan de exacte benaming van een straatnaam worden gevonden op basis van een verkeerd gespeld adres.
Geo-lokalisering: met deze oplossing kan men geografische coördinaten vinden in Lambert 2 (metrisch) of in WGS 84 (graden,
minuten, seconden) op basis van een gegeven adres.
Scoring: oplossing voor de controle van een naam en adres, waarmee de
waarschijnlijkheid dat een persoon of bedrijf zich wel degelijk op het gegeven adres bevindt, kan worden bepaald.
Lokale zoekopdracht: om op basis van een gegeven adres alle bedrijven, activiteitssectoren of particulieren in een bepaald
gebied of in de buurt van een bepaalde plaats te vinden.
Bv. alle traiteurs op minder dan 1 km van de Wetstraat 16
Bv. alle Duponts die binnen een straal van 2 km rond de Carrefour-supermarkt in Waterloo wonen, enz.

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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