
PRODUKTBLAD
IDQLink

Få kontrol over dine stamdata via IDQLink til Microsoft Dynamics CRM

Virksomheder og organisationer i Danmark bruger 

mange ressourcer på at holde stamdata opdateret for at 

sikre en effektiv kommunikation med kunder eller 

medlemmer. IDQLink automatiserer dette arbejde.

Hvad er IDQLink?

IDQLink bruges til at oprette eller opdatere informationer om 

personer og virksomheder. 

Normalt anvendes produktet, når en virksomhed eller person 

skal oprettes i Microsoft Dynamics CRM. Dette sker ved at 

indtaste CVR-nummer, P-nummer, telefonnummer, firmanavn 

eller CPR-nummer, hvorefter brugeren med et enkelt klik henter 

værdifulde oplysninger om personen eller virksomheden fra 

IDQ.
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Hvis der findes ét resultat, bliver oplysningerne håndteret 

automatisk og brugeren kan arbejde videre med de 

gemte stamdata. Er der flere resultater, får brugeren 

mulighed for at vælge det rigtige resultat på en liste, 

inden stamdata endelig gemmes.

Denne funktion medfører dels, at medarbejderne sparer 

tid på at indtaste oplysningerne, dels at oplysningerne er 

korrekt stavet. Derudover vælger mange en automatisk 

periodisk opdatering af alle virksomheder og personer.

Produktet IDQLink er udviklet af Cenvation og

anvendes allerede hos flere af landets største

organisationer.

Hvilke informationer giver IDQLink os?

IDQLink stiller en række vigtige oplysninger til rådighed, 

når man vælger at oprette eller opdatere personer eller 

virksomheder på baggrund af produktet.

Har I lyst til at høre mere om 

IDQLink

Hvis I ønsker at høre mere, er i meget 

velkommen til at kontakte Brian 

Steensgaard, tlf: 22 82 79 76, e-mail: 

bs@cenvation.com

For virksomheder får man eksempelvis automatisk stillet 

følgende oplysninger til rådighed:

• Navn

• Adresse

• By

• Postnummer

• CVR-nummer

• Nace-kode

• Nace-tekst

• Er virksomheden lukket?

• Er virksomheden gået konkurs?

• Antal medarbejdere

• Virksomhedstype

For personer får man eksempelvis automatisk stillet 

følgende oplysninger til rådighed:

• Fornavn

• Efternavn

• Adresse

• By

• Postnummer

• Fødselsdato

Hvordan kommer vi i gang?

• I skal have Microsoft Dynamics CRM Online eller 

OnPremise

• I skal have adgang til IDQ-services

• Cenvation installerer en løsning i CRM og 

konfigurerer i forhold til type og version af CRM
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