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VIRKSOMHEDER I HELE VERDEN” 

Easybusiness EBO er verdens største B2B erhvervsdatabase med mulighed for download af 
virksomheds- og produktinformation om mere end 4 mio. virksomheder fra mere end 70 lande. 
Som noget helt nyt er der mulighed for at se sine målgrupper på landkort, samt at foretage effektive 
tvillingesøgninger, så det er hurtigt at afdække markedspotentialer i indland og på eksportmarkedet.

Idéer til brug af easybusiness

Salg og eksport
• Find nye potentielle kunder i indland og på 

eksportmarkedet
• Fastlæggelse af salgsdistrikter

Indkøb
• Find nye leverandører fra hele verden via 

specifikke produktsøgninger

Marketing
• Adresser til din næste direct marketing 

kampagne
• Konkurrentovervågning
• Informationer til brug for markedsrapporter, 

markedsanalyser, afdækning af 
salgspotentiale

• Integration med CRM-system
• Datavask og berigelse af egen kundebase

Økonomi
• Nøgletal 3 år tilbage (for DK, IT, FR, GB, NO 

og SE virksomheder)

Selektering, udskrift og download

Som søgekriterium kan bl.a. anvendes:
Industri, branche, produkt, firmatype, 
antal ansatte, omsætning, beliggenhed, 
eksportforhold mm.

Det unikke ved KOMPASS er muligheden for 
at sortere de mere end 57.000 produkter og/
eller serviceydelser efter firmatype (producent, 
distributør eller serviceyder).

Version

Pro
• Søgning i mere end 70 lande på 25 sprog
• Søgning via tvillingesøgninger
• Søgning via kortfunktion
• Udskrift af firmalister og -profiler
• Mere end 60 segmenteringskriterier
• Søgeprofiler kan gemmes og genbruges
• Eksport af 1000 virksomheder

Manager
• Som i “Pro”
• Markedsstatistikker
• Adgang for 5 samtidige brugere
• Eksport af 5000 virksomheder
• Administration af egen brugerkonto med 

individuel opsætning af brugere og tildeling af 
kreditenheder.

Kort sagt
Med KOMPASS Easybusiness tilbyder vi en løsning, som på mange måder kan være vær di  skabende  
for salgs-, marketing-, udviklings- og indkøbsafdelingen i din virksomhed. Du kan få adgang til de 
lande, der har relevans for din virksomhed.



DATA

Virksomhedsinformation

• Navn
• Adresse
• Telefon/fax
• E-mail
• Web (med aktiv link til hjemmeside)
• Katalog  (link til katalog  i KOMPASS)
• Kontaktpersoner (direktion, ledelse, andre 

kontaktpersoner)
• Firmatype (agentur,  grossist, producent, 

service, underleverandør)
• Bank
• Omsætning
• Regnskabstal 3 år tilbage  (for DK, IT, FR, GB, 

NO og SE virksomheder)
• Eksport/import områder
• Eksport/import lande
• Grundlæggelsesår
• SE/CVR-nr.
• Ejerforhold
• Moderselskab
• Datterselskab
• Antal ansatte
• Aktivitetsområder efter KOMPASS 

Klassifikationen

Søgekriterier

Totalt  findes mere end 102 kriterier –
antallet er afhængigt af Version

Udskriftmuligheder

• Udskrift af firmaprofiler
• Udskrift af firmalister
• Download af firmalister
• (format: Excel, CSV, TXT)
• Download af komplette firmaprofiler
• (XML-format)

Sprog

Søgning på 25 sprog
  
Anbefalede systemkrav

• Internet Explorer version 6 eller nyere

Kontakt Compnode  
for yderligere information
Tlf. 45 46 09 10
Fax 45 46 09 11
info@compnode.dk
www.compnode.dk

KOMPASS Danmark A/S forhandles af Compnode, en del af Ipsnode koncernen
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