O Gestor de Dados Pessoais
do ARTSOFT é um módulo
imprescindível para empresas
que tenham como público
Resultante de uma parceria
alvo o consumidor final.
tecnológica com a Informa
D&B, esta solução permite
Desenvolvido por uma equipa
efetuar análises de mercado
com formação em Direito,
acedendo a informação
Marketing, Recursos
comercial de todas as
Humanos, ISO 9001,
empresas portuguesas e de
Administração e Área
mais de 200 milhões de
financeira, este módulo é uma
empresas em todo o mundo.
das respostas mais seguras
às necessidades das PMEs no
que respeita à gestão e
proteção de dados pessoais.
Para saber mais, informe-se
junto da ARTSOFT ou de um
revendedor credenciado.
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ACESSO A
I N FO R M A Ç Ã O
FINANCEIRA
Informa D&B
Para apoiar as empresas de uma
maior capacidade de análise, o ERP
ARTSOFT está agora totalmente
integrado com a conhecida
plataforma de análise de mercado
Informa D&B.
Com esta integração, o ERP dá aos
seus utilizadores acesso direto a
ferramentas que permitem acelerar
e otimizar a análise de crédito a
clientes, análises de mercado,
conhecimento dos concorrentes,
identificação de potenciais clientes,
gestão de fornecedores e gestão de
riscos de compliance.
Entre outros benefícios, o utilizador
poderá ainda apoiar-se no ARTSOFT
para configurar alertas
personalizados à Informação
Empresarial que considera de maior
relevo e interesse para o seu setor e
empresa.
Avaliação de risco
O ARTSOFT Informação Empresarial
através do serviço de gestão de
risco da Informa D&B permite
conhecer o risco de qualquer negócio
bem como a evolução e desempenho
de clientes, concorrentes e outras
empresas.

Análise o mercado
Para o auxiliar na gestão do seu
negócio, este módulo é composto
por uma vasta quantidade de
relatórios que pode consultar
com este novo módulo. Relatórios
de análise financeira, de
incidentes, com toda a
informação negativa da empresa,
de avaliação de risco, análise
estrutural, comercial e de
pagamentos.
Tem também disponível um
relatório completo que lhe
permite uma análise global sobre
uma determinada empresa. Pode
aceder a uma avaliação de risco,
limite de crédito, previsão de
atrasos nos pagamentos,
incidentes, caracterização,
poderes de decisão, informação
financeira e de gestão.

Gestão Comercial
O módulo ARTSOFT Informação
Empresarial está disponível na
solução de Gestão Comercial,
retirando desta forma mais valor
da base de dados de empresas
do seu ARTSOFT.
A partir desta integração com a
Informa D&B, poderá preencher
rapidamente os dados de novos
clientes ou terceiros, com a
fiabilidade da informação que
esta plataforma disponibiliza,
para uma melhor tomada de
decisão.

Solicite-nos informações o
quanto antes!
artsoft.pt/informacao-empresarial

Relatórios

Alertas à medida
As empresas poderão também
beneficiar desta integração com
a utilização do sistema de
alertas do ARTSOFT, ou seja, o
ERP comunica com a Informa
D&B e envia notificações sobre
informação financeira ou risco
comercial de clientes ou
fornecedores.

Alertas
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