Bespaar op het onderhoud van uw zakelijke adressen
Adressen zijn een kostbaar bezit. Ze zijn niet alleen duur in de aanschaf, maar ook in het
gebruik. Denk daarbij niet alleen aan de kosten van het versturen van verkeerd
geadresseerde facturen, maar ook aan de kosten van de medewerkers
die zorgen voor het onderhoud.
Adressen veranderen iedere dag door verhuizingen, faillissementen, fusies en bedrijfsbeëindigingen. En dat betreft de adressen die u heeft. Maar welke adressen van
potentiële klanten ontbreken in uw systeem.? En welke bedrijven in uw database
behoren tot dezelfde organisatie en wat zijn hun onderlinge verhoudingen?
Kortom, het up-to-date houden van adressen is een noodzakelijk kwaad, dat veel tijd kost.
Maar hoe houdt u veranderingen bij, zonder de controle te verliezen?

.

Professioneel onderhoud door Axyla
Axyla heeft samen met haar klanten een manier ontwikkeld waardoor u veranderingen
in uw database efficiënt kunt verwerken, zonder de controle te verliezen.
.
De aanpak komt erop neer dat Axyla uw database vergelijkt met haar eigen database,
en de verschillen analyseert. Axyla beschikt hiervoor over een team van getrainde
medewerkers. De resultaten ontvangt u per email, waarna u de aanpassingen
eenvoudig en snel kunt doorvoeren.

Professioneel onderhoud doet u zelf
. kunt natuurlijk ook uw gegevens zelf controleren, aan de hand van een referentiebestand.
U
.
Axyla kan kant- en klare bestanden leveren, die u zelf samenstelt aan de hand
van uw doelgroep(en).
U ontvangt dan van Axyla regelmatig een bestand, dat u kunt vergelijken met
uw eigen bestand(en). Zo komt u veranderingen snel op het spoor en krijgt
u uw eigen database eenvoudig up-to-date.
.

Wie of wat is Axyla?
Axyla is een organisatie die zich bezig houdt met het in kaart brengen van organisaties.
Hiervoor heeft zij AxylaInsight ontwikkeld, een product dat direct inzicht geeft in
de structuur van organisaties. Adressen vormen de basis voor AxylaInsight,
en deze adressen worden gebruikt voor het vinden van de verschillen tussen bestanden.
.

Hoe komt Axyla aan haar gegevens?

Axyla heeft verschillende methoden en bronnen die zij gebruikt om haar gegevens
te controleren en waar nodig uit te breiden. Dat zijn:
Desk research:
Tijdschriften, kranten
Jaarverslagen
Websites
Bestandsvergelijking
Tijdens een verschillenanalyse blijkt welke adressen verschillend in
de bestanden zijn opgenomen. Medewerkers van Axyla zoeken uit
welk adres correct is.
Interviews
Voor de structuur van organisaties houdt Axyla interviews
met medewerkers van de te onderzoeken organisatie.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over het actief en efficiënt beheren van adresgegevens, neem dan
contact op met Axyla: 010 21 89 505, of stuur een email naar: contact@axyla.com.
Op de volgende bladzijde krijgt u meer informatie over de prijzen van onze diensten
en bestanden.

.

Bestelformulier
Adresbestanden

Axyla B.V.
Veerhaven 18
3016CJ Rotterdam
W www.axyla.com
E sales@axyla.com
T + 31 (0)10 -2189505
F + 31 (0)10 -2188827

Ik ben geïnterreseerd in het onderhoud van zakelijke adressen
Neem met mij hierover contact op
Onderhoud van mijn adresgegevens
Aanmaken koppeltabel plus
Eerste keer up-to date maken van het bestand

0,20 per regel

Onderhoud van adressen

0,04 per regel per update

Levering van bestanden (referentiebestanden)
De grootste 100.000 organisaties in Nederland

19.800,-

De grootste 100.000 organisaties inclusief familierelaties*

27.800,-

De grootste 20.000 organisaties in Nederland

4.950,-

De grootste 20.000 organisaties inclusief familierelaties*

6.950.-

De grootste 1.000 organisaties in Nederland

295,-

De grootste 1.000 organisaties inclusief familierelaties*

425,-

De grootste 1.000 organisaties per sector

295,-

Voor een lijst van sectoren zie volgende bladzijde
Onderhoudsabonnement : 20% per jaar van de eerste levering, en geeft recht op een
maandelijkse update
Adresbestanden bevatten de naam van de organisatie, het adres, het telefoonnummer en de
link naar de website (indien van toepassing)

Naam
Organisatie
Straat + huisnummer
Postcode + stad
Land
Telefoon
E-mail adres
Stuur dit formulier naar::
Axyla b.v.
Veerhaven 18
3016CJ Rotterdam
The Netherlands
Of per fax
+31 (0)10 2188 827

Bovenstaande prijzen zijn exclusief B.T.W..

Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar
contact@axyla.com.

Sectorcodes
Axyla

Ik wil adresgegevens bestellen van de 1.000 grootste organisaties
Die actief zijn in de volgende sectoren:
Openbaar Bestuur, Overheidsdiensten en Verplichte Sociale Verzekeringen
Openbare organisaties, niet openbaar bestuur
Onderwijs
Gezondheidszorg
Olie en gas
Water, gas en licht
Chemie
Constructie en bouwmaterialen
Mijnbouw
Bosbouw en papier
Glas
Staal en andere metalen
Luchtvaart en defensie
Divers industrieel
Electrisch en electronisch materiaal
Werktuig- en machinebouw
Auto's en onderdelen
Verpakken en verpakkingen
Consumenten goederen
Diverse ge- en verbruiksgoederen
Dranken
Voedsel productie en verwerking
Tabak
Persoonlijke verzorging - huishoudelijke producten
Farmaceutische producten
Distributie business to business
Fijndistributie
Vermaak en verblijf
Media en fotografie
Ondersteunende dienstverlening
Transport
Banken en verzekeringen
Investerings- en participatiemaatschappijen
Financieringen- speciaal en overig
Gespecialiseerde financiële instellingen
Onroerend goed
Informatie Technologie
Telecommunicatie
Bevat een sector minder dan 1.000 organisaties, dan brengt Axyla een
proportioneel deel in rekening, met een minimum van 50 euro per bestelling.

