
MEDLEMSTILBUD
- Kreditvurdering i samarbejde med Bisnode

ITD | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Danmark
T: +45 7467 1233 | F: +45 7467 4317

itd@itd.dk | itd.dk

Se priser og 
tilkøbsmuligheder

på bagsiden! 

Faktura kommer 
fra ITD.

Få de rigtige kunder med Bisnode
Med adgang til Navne & Numre® Erhverv fra Bisnode er du altid  
klædt på til kundemødet, i bogholderiet og i alle andre situationer,  
hvor opdateret viden om kunderne gør en forskel.



Bisnode indsamler og behandler informationer fra nogle af Danmarks 
mest anerkendte datakilder som for eksempel Det Centrale Virksom-
hedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, Debitor Registret med flere.

Med Bisnode får du blandt andet adgang til:
• Kontaktoplysninger, ejerforhold og -hierarki
• Børsnyheder, regnskaber og kreditvurderinger
• Kreditværdighed, revisor og bankforbindelse
• Dato for regnskabsafslutning
• Direkte adgang til alle regnskaber fra Erhvervsstyrelsen
• Direkte adgang til kreditvurderinger.

ITD-medlemstilbud
ITD og Bisnode har indgået et samarbejde, som giver medlemmer af 
ITD fordelagtige priser på flere af Bisnodes løsninger.

Bisnode er en af Danmarks førende vidensbanker. De hjælper det 
danske erhvervsliv med at træffe bedre beslutninger. De effektivise-
rer din virksomheds forretning gennem dataløsninger af høj kvalitet. 
De sørger ganske enkelt for, at du har de nyeste informationer om 
markedet, kunderne og konkurrenterne.
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 Vil du gøre brug af ITD’s tilbud 
Navne & Numre® Erhverv?

Michael Wøhlk
Teamleder/Transport IT
mw@itd.dk 
T: +45 7430 3312
M: +45 2243 7937

Så send en e-mail til Michael Wøhlk med oplysninger  
om firmanavn, kontaktperson, e-mail og CVR-nummer: Bisnode

Øst: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal
2860 Søborg

Vest: Sommervej 31C 
8210 Aarhus V 

T: 45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

bisnode.com

Rikke Birk
Relationship Manager
rikke.birk@bisnode.com
T: +45 7022 0410
M: +45 3069 9699

 Har du spørgsmål til  
løsningerne?
Du er altid velkommen til at  
kontakte Bisnode:

ITD-MEDLEMSPRIS 

1.400 KR.

Normalpris 5.068 kr.

Navne & Numre® Erhverv 
Økonomi & Regnskab 
tilbydes som standard-
løsning til alle ITD-med-
lemmer. Løsningen består
af en række søgemulig-
heder, som især er målret-
tet dig, der har behov for 
viden om virksomheders 
økonomiske performance. 
Tjek for eksempel virksom-
heders bankforbindelser 
og de nyeste nøgletal og 
regnskaber.

 PAKKE 1
GRUNDPAKKE
ØKONOMI & REGNSKAB

Prisen er for 1 bruger i 1 år

ITD-MEDLEMSPRIS 

 3.500 KR.

Normalpris 4.500 kr.

 PAKKE 4
TILKØBSPAKKE
INTERNATIONALE KREDIT-
RAPPORTER
Pakke med 10 rapporter

Få adgang til kreditrappor-
ter fra cirka 20 europæiske 
lande og USA. Rappor-
terne giver dig værdifuld 
viden om dine kunders  
og samarbejdspartneres 
kreditværdighed og  
seneste regnskabstal.

Ekstra rapporter kan  
tilkøbes i pakker med  
10 styk.

ITD-MEDLEMSPRIS 

 2.500 KR.

Normalpris 3.500 kr.

 PAKKE 3
TILKØBSPAKKE
EKSTRA BRUGERE

Pakke med 5 ekstra brugere

Er der flere i din virksom-
hed, som gerne vil bruge 
online-erhvervsdatabasen 
fra Bisnode, kan I til enhver 
tid købe ekstra bruger-
licenser til systemet.

De sælges i pakker med 5 
licenser.

ITD-MEDLEMSPRIS 

1.400 KR.

Normalpris 4.976 kr.

 PAKKE 2
TILKØBSPAKKE
SALG & MARKETING

Prisen er for 1 bruger i 1 år

Modulet Salg & Marketing i 
Navne & Numre® Erhverv 
er et tilkøb til standard-
løsningen Økonomi &  
Regnskab. Modulet består 
af en række søgemulig-
heder, som især er målret-
tet dig, der har behov for 
intelligent segmentering. 
Søg for eksempel på 
brancher, antal ansatte, 
virksomhedsform, geografi 
og meget mere.


