D&B Data Manager
Complete, transparante en actuele data - beheerd door u
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Wat betekent data voor u?
Indien binnen uw organisatie data als een belangrijk
concurrentievoordeel wordt erkend, dan weet u dat
omvangrijke, diepgaande en kwaliteitsdata direct
invloed heeft op de effectiviteit van uw bedrijfsprocessen en -beslissingen. De toegankelijkheid van
betrouwbare data, de snelheid waarmee dat gepaard
gaat en het inzicht dat u verkrijgt, is dan een vereiste
om die beslissingen te kunnen nemen en het bedrijfsresultaat te verbeteren.
Slechte datakwaliteit kost bedrijven, volgens de
Gartner Group, jaarlijks gemiddeld $8,2 miljoen aan
verspilde middelen en kosten aan operationele inefficiëntie, omzetderving en gemiste nieuwe kansen.
Eén van de beste manieren om de waarde van uw
data te maximaliseren is, door deze te verrijken met
toegang tot informatie over meer dan 225 miljoen
wereldwijde organisaties, beheerd en geleverd door
D&B. Met gebruik van de database van D&B verkrijgt
u een uniek beeld van al uw business partners en
met wie ze zijn verbonden. En mocht u momenteel
met datavolumes werken die tienduizenden, honderdduizenden of zelfs miljoenen records overschrijdt, dan is er nu een eenvoudige manier om het
hele proces te beheren op één enkel online platform.

Waarom
Data Manager?
Data Manager is een veilig online platform
voor het opschonen, identificeren, verrijken, updaten en analyseren van al uw
master data.
• Het houdt uw data up-to-date, voegt
DUNS® nummers (het unieke, wereldwijde identificatienummer van D&B)
toe aan uw bestaande data voor
hogere nauwkeurigheid, minder dubbele
records en onderhoudt uw data met
periodieke updates.
• Bent u beheerder van de data in uw
organisatie, verantwoordelijk voor datakwaliteit en compliance of zoekt u een
bron voor bedrijfsinformatie ter ondersteuning van uw sales- en marketingactiviteiten? Met Data Manager
integreert u complete, nauwkeurige en
actuele data eenvoudig in uw gehele
organisatie.
• Of u nu uitdagingen rondom datakwaliteit
behandelt in één systeem, voor één
of meerdere projecten, of meerdere
databronnen, Data Manager maakt het
eenvoudig om complete, nauwkeurige
en actuele data te verspreiden naar alle
delen van uw organisatie, die ook de
workflow tussen afdelingen verbetert.
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Combineer de data van uzelf en van D&B –
exact zoals u het wilt
Data Manager combineert de expertise van datamatching met uw zakelijk
inzicht en creëert daarmee een ideale combinatie.
• Het is compleet

• Het is snel

• Het is visueel

• Het geeft u de controle

• Het voegt waarde toe

• Het is flexibel

Vijf modules bieden toegang tot de
wereldwijde data expertise van D&B
in matching, dataverrijking, dataonderhoud, waardecreatie en projectmanagement.

Met Data Manager bent u zelf ‘eigenaar’
van het matching- en verrijkingsproces
en dus niet afhankelijk van D&B of een
andere leverancier die dit voor u moet
doen. Data Manager toont ook ongeldige data, zodat u dit kunt corrigeren
voordat u het laat verwerken door Data
Manager. Met als gevolg hogere matchen verrijkingspercentages en lagere
kosten.

Data Manager voltooit aanvragen in
maximaal 24 uur, ongeacht uw data
volumes.

Data Manager toont de verschillen in
data voor en na het matchen en verrijken, wat essentieel is voor het effectief
delen van informatie in uw organisatie.

Data Manager maakt het gehele datamanagementproces visueel inzichtelijk, zodat u snel en eenvoudig meerdere
projecten en bestanden in verschillende
fases kunt beheren. Wat u tijd en kosten
bespaart.

De dataverrijking opties en analysemogelijkheden verhogen de ROI op uw
project zelfs nog meer.

• Het is schaalbaar

Hoe hoger het volume aan data dat u
moet beheren, hoe groter het voordeel
dat u behaalt.

Maak uw master data inzichtelijk
Met direct toegang tot de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in uw data, welke u
kunt analyseren en begrijpen (inclusief specifieke data-elementen en niet alleen records)
brengt Data Manager een totaal nieuw niveau van inzicht en transparantie in uw datamanagementproces.
Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of
bel D&B op 02 481 83 00.
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