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3039 Modul : EVRY Vask - infotorg

EVRY Vask - infotorg
Evry Vask - infotorg sikrer deg korrekte personalia på dine skyldnere.
Opplysninger hentes fra infotorg - person. Dette høyner kvaliteten på dine
utsendinger betraktelig

Spar penger

Korrekt info

Effektivt

Riktig adresse til skyldner
reduserer feilsendinger
av brev til et minimum

Riktig telefonnr og info er
et krav for automatiserte
henvendelser til skyldner

modulen gjør det mulig
å ha telefonnr og andre
opplysninger oppdatert
til enhver tid

EVRY Vask - infotorg
Predator modul EVRY Vask - infotorg er et viktig
verktøy for å kvalitetssikre skyldnerinformasjonen i
henhold til bransjenorm og IKT forskrift.
Modulen er svært godt egnet i kombinasjon med
modul SMS-link, Callcenter og Voicelink, som alle
bør ha oppdaterte telefonnummer på rett skyldner.
Kvalitetssikrede telefonnummer er et krav for
rettmessig bruk av disse modulene.
Funksjonelt består løsningen av en eksport del, som
benyttes for å sende data som skal vaskes inn til
EVRY, og en import del som benyttes for å behandle
filen som kommer tilbake fra EVRY etter vask.
Eksporten kan bl.a eksportere data etter følgende
kriterier:
Saksnummerintervall
Kreditornummer intervall
Registreringsdato intervall
Skyldner kategori
Minimum hovedstol
Sakens status

Utvalgte data vil behandles av EVRY og matches
mot de opplysnigner som er lagret i infotorg.
Importen er ”scoret” av EVRY slik at man til
enhver tid vet kvaliteteten på opplysningene som
returneres. Importen inn i Predator skjer i henhold til
disse match kriteriene. I tillegg er det til enhver tid
mulig å velge hvilken informasjon man vil oppdatere
inn på skyldneren. Her finnes valg som:
Navn
Adresse
Fødselsnummer
Telefonnummer
Om person er myndig etc.
Spesielle hendelser vil meldes som oppfølginger
direkte i din innkurv. F.eks ikke myndig person.
Du velger selv hvilke register du vil kjøre din vask
mot, og man kan velge en kombinasjon av flere.
Modulen krever avtale med EVRY.
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