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Quality Report
EEN GEDETAILLEERDE ANALYSE VAN MIJN BESTANDEN
MET BESTAANDE EN POTENTIËLE KLANTEN

De analyse en profilering van mijn gegevens verbeteren
In de marketingsector is de kwaliteit van een gegevensbestand cruciaal voor het welslagen van uw (tele)marketingacties. Infobel biedt u een Quality Report -service aan waarmee U gratis een heldere, volledige en gedetailleerde diagnose
van uw gegevensbestanden ontvangt.

Uw potentieel klantenbestand
• I s het voldoende bijgewerkt ?
• I s de doelgroep goed geïdentificeerd ?

•Z
 ijn de gegevens volledig en up-to-date ?
•Z
 ijn er dubbels ?

De voordelen van het Quality Report
• Controle van de kwaliteit van de telefoongegevens in een
bestand ;
• Detectie van verhuizingen (meting van het percentage) ;
• Identificatie van dubbels (meting van het percentage) ;
• Controle van de kwaliteit van de identificatiegegevens:
adres, plaats, postcode ;

• Opmaak van een gedetailleerd rapport en een schatting van
de mogelijke besparing op het vlak van uw (tele)marketingactiviteiten.
Voorbeeld : Bestand met 105.000 records met telefoonnummers

Aantal records geleverd door de (potentiële) klant

105000

100%

Aantal door Infobel bevestigde telefoonnummers (Matches)

48763

46%

Aantal telefoonnummers toegevoegd door Infobel (Adds)

15247

15%

Aantal telefoonnummers bijgewerkt door Infobel (Updates)

16382

16%

Potentieel voor verbetering in het bestand

31629

31%

Fase 2

Identificatie van de verhuizingen door Infobel

4053

3,86%

Fase 3

Identificatie van de dubbels door Infobel

803

0,76%

Fase 1

Délai de réalisation : 3 werkdagen na ontvangst van het oorspronkelijke bestand.
Op basis van de analyse van het bestand, bieden we u de volgende diensten aan :
• Verrijking en bevestiging van de telefoonnummers ;
• Detectie van verhuizingen en potentieel voor updates ;
• Identificatie van dubbels ;
• Identificatie van de SoHo*-klanten in een bestand met particulieren ;
• Scoring van de commerciële activiteit ;
• Detectie van nieuwe doelgroepen met hoge toegevoegde waarde in de bestaande database.
* Small office Home office

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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Bestand geleverd door de klant
Aantal records voorgelegd door de klant

Source

100%

230832
63512
31190
94702
325534

52%
14%
7%
21%
73%

44727
25837
2224
28061
72788

10%
6%
1%
7%
17%

295371
12633
8463
21096
316467

67%
3%
2%
5%
72%

442444
6894

100%
2%

Validatie - Toevoeging - Update

1

TELEFOON

Aantal telefoonnummers gevalideerd door Infobel
Aantal telefoonnummers toegevoegd door Infobel
Aantal telefoonnummers geactualiseerd door Infobel
Potentieel qua verbetering van het bestand via Infobel
Uiteindelijke kwaliteit van het telefoonbestand na behandeling
Aantal faxnummers gevalideerd door Infobel
Aantal faxnummers toegevoegd door Infobel
Aantal faxnummers geactualiseerd door Infobel
Potentieel qua verbetering van het bestand via Infobel
Uiteindelijke kwaliteit van het faxbestand na behandeling
Nombre de numéros de TVA validés par Infobel
Nombre de numéros de TVA ajoutés par Infobel
Nombre de numéros de TVA mis à jour par Infobel
Potentiel d’amélioration du fichier via Infobel
Qualité finale du fichier TVA après traitement

FAX

Matches
Add
Update
Best of Phone
Matches
Add
Update
Best of Fax

BTW

Matches
Add
Update
Best of NID

Identificatie van verhuizingen

2
Aantal records voorgelegd door de klant
Verhuizingen

3

442444

Source
Muta

Identificatie van dubbels na behandeling van the bestand
Aantal unieke telefoonnummers
Aantal unieke faxnummers
Aantal unieke BTW-nummers

TELEFOON
FAX
BTW

Distinct

287021

88%

Distinct

72788

100%

Distinct

316467

100%
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Lexicon van termen die gebruikt kunnen worden bij de levering van het bestand :
Resgistered:

BTW aanwezig in de bron en opgenomen in
de Business database van Infobel

Best of VAT Match:

Aantal match met de Business database

Aantal telefoonnummers aanwezig in het
oorspronkelijke bestand

Best of VAT:

Aantal match met een BTW

Source Fax:

Aantal faxnummers aanwezig in het oorspronkelijke bestand

Validation:

Aanwezig in de bron en in het resultaat met
dezelfde waarde

Source VAT:

Aantal BTW-nummers aanwezig in het oorspronkelijke bestand

Add:

Afwezig in de bron en toegevoegd aan het
resultaat

Distinct:

Aantal unieke nummers

Full Match:

Complete match op naam en adres

Partial Match:

Gedeeltelijke match op naam of adres

Unlisted:

Opgenomen in de bron, maar niet opgenomen in de telefoongids van Infobel

Muta:

Gegevens waarvoor een adresverandering is
vastgesteld

Missing Registered:

BTW aanwezig in de bron en geregistreerd
maar geen match mogelijk (andere benaming of ander adres)

Best Of:

De som van gevalideerde, geactualiseerde en
toegevoegde gegevens

Registered AdrDiff:

BTW aanwezig in de bron en geregistreerd
onder een ander adres

Validation:

Aanwezig in de bron en in het resultaat met
dezelfde waarde

Add:

Afwezig in de bron en toegevoegd aan het
resultaat

Condities

Update:

Aanwezig in de bron en in het resultaat met
een verschillende waarde

• Leveringstermijn: Maximum 3 werkdagen vanaf de bestelling.

No match:

Geen validatie, toevoeging, update mogelijk,
niet herkend

Sourced, no match:

Aanwezig in de bron en geen validatie, togratisg, update mogelijk, niet herkend

Source:

Origineel bestand geleverd door de klant
(bron)

Record:

Registratie

Source:

Origineel bestand geleverd door de klant
(bron)

Source Phone:

Update:
No Match on VAT:
Sourced, no Match:

Aanwezig in de bron en in het resultaat met
een verschillende waarde
Geen validatie, toevoeging, update mogelijk
op de BTW ( de naam en het adres komen niet
overeen)
BTW aanwezig in de bron en geen validatie,
toevoeging, update mogelijk

• De prijzen en termijnen zijn informatief en zullen worden bevestigd bij de bestelling.
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