
Over Infobel  :  Kapitol is de onderneming die Infobel-producten levert gespecialiseerd in onlinediensten en B2B. Kapitol-Infobel, wereldwijd digitaal platform, 
publiceert een database met meer dan 350 miljoen telefoonabonnees en 186 miljoen ondernemingen in de hele wereld die voortdurend aangepast wordt. 
Kapitol is in de hele wereld actief en stelt ook heel wat B2B-oplossingen voor, waaronder een ruim gamma aan producten en diensten voor de verbetering, de 
verwerving of het gebruik van gegevens met het oog op de publicatie, marketing, webvertising, enz.

CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

De bestanden van mijn bestaande en potentiële klanten verbeterenONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

DE BESTE OPLOSSING OM DE BESTANDEN VAN MIJN 
BESTAANDE EN POTENTIËLE KLANTEN TE VERRIJKEN EN TE 

VALIDEREN MET TELEFOONNUMMERS EN ANDERE GEGEVENS

en Validatie

EEN GEAUTOMATISEERDE, SNELLE EN KWALITEITSVOLLE DIENST 

1   Verzending van het bestand :  
3 mogelijkheden  

 •  batch :  het bestand wordt per mail verstuurd of op 
een cd/dvd (gebruikt voor sporadische verrijkingen) 

 •  geautomatiseerde batch :  het bestand wordt op een 
ftp-server opgeladen (gebruikt voor regelmatige 
verijkingen) 

 •  transactioneel :  gebruikt voor verrijkingen in real time 

2   Automatische standaardisering/  
onderwerpen van het bestand voor  
de verrijking/soumissie 

   De standaardisering /onderwerpen van het adres ge-
beurt op basis van de volgende informatie :  
Volledig adres (straat en nummer) - Locatie - Postcode 

3   Verrijking en bevestiging van tele -
foongegevens 

 Een telefoonnummer wordt toegevoegd of bevestigd op 
 basis van bepaalde identi�catiegegevens 
 Signalétiques :
 •   Benaming(en), sociale/commerciële  reden, familie-

naam, enz.  
 •   Adres(sen), factuuradres,  leveringsadres,  enz.  
 •   Btw-nummer, telefoon bronnen, geboortedatum 

4   Levering van het bestand :  3 mogelijkheden 

 •  Levering in drie werkdagen > batch : het bestand 
wordt teruggestuurd per mail of op een cd/dvd 

 •  Levering in real time  > geautomatiseerde batch: het 
bestand wordt op een ftp-server opgeladen  

 •  Transactioneel  (terugkeer van de transactie in HTML-formaat)

• De specialist inzake telefoongegevens  
•  22 jaar ervaring met telefoongegevens 
•  Volledige dekking* van de markt voor telefoongegevens 

•  Eigen software voor verrijking en klassering met het 
oog op : 

 • een maximale toenaderingsgraad  
 • een minimale verwerkingstijd – 3 werkdagen 
• Permanente updates van de gegevens  

* behalve nummers op rode lijsten 

VERBETER DE KWALITEIT VAN MIJN GEGEVENS

Verrijking


