RUOTSALAISTEN HENKILÖLUOTTOTIETOJEN
TARKISTAMINEN EDELLYTTÄÄ VAHVAA
TUNNISTAUTUMISTA
Luottotietokyselyissä tai valvottavissa kohteissa, jotka kohdistuvat ruotsalaisiin kuluttajiin tai henkilöyhtiöihin
tarvitaan tietojen loppukäyttäjän vahvaa tunnistautumista. Näissä tapauksissa sinua ohjeistetaan luomaan
Bisnode-tunnus. Tunnus luodaan ainoastaan kerran ja tarvitset sitä aina kun teet kyselyitä ruotsalaisista kuluttajista
tai henkilöyhtiöistä. Tunnuksen lisäksi valitaan vahvan tunnistautumisen menetelmä. Valittavanasi ovat Bisnode
Secure sovellus, joka ladataan älypuhelimeen, koodi tekstiviestillä tai linkki tekstiviestillä.

Miten vahva tunnistautuminen tehdään?
1. Kirjaudu
1.1 Mene www.bisnode.com/soliditetfi valitse KIRJAUDU.
HUOM! Päivitä www.bisnode.com/soliditetfi suosikkeihisi. Jos ole aiemmin tallentanut Bisnodeluottotietopalvelun kirjautumisosoitteen suosikkeihisi, linkki ei enää toimi.

1.2 Kirjaudu Bisnode-luottotietopalveluun vanhoilla tunnuksillasi (käyttäjätunnus kuusi numeroa ja salasana asiakkaan
määrittelemä) ja valitse Bisnode-luottotietopalvelu tai Nordic Business Monitor -valvontapalvelu.
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2. Vahvaa tunnistautumista vaaditaan, jos haet ruotsalaista
kuluttajaa tai henkilöyhtiötä tai valvot ruotsalaisia yrityksiä.
2.1 Luottotietopalvelu: Hae henkilöyritystä tai henkilöä, klikkaa TEE TILAUS / VISA.

2.2 Nordic Business Monitor -valvontapalvelu: Kun haluat tarkastella tai asettaa ruotsalaisia yrityksiä valvontaan.
Valitse maa: RUOTSI
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3. Valitse vahvan tunnistautumisen menetelmä
Valitse sinulle sopivin vaihtoehto. Jos käsittelet usein vahvan tunnistautumisen vaativia tietoja, valitse Bisnode
Secure –sovellus. Ilmainen sovellus ladataan älypuhelimeen (iPhone tai Andoird). Jos käsittelet tietoja muutaman
kerran viikossa, linkki tekstiviestillä on sopivin vaihtoehto. Vaihtoehtoisesti voi tilata kertakäyttöisen
varmennekoodin, joka toimitetaan tekstiviestinä. Suositeltavin vaihtoehto on LINKKI TEKSTIVIESTILLÄ

4. Luo Bisnode-tunnus
Kun ole valinnut vahvan tunnistautumisen menetelmän, kysytään Bisnode-tunnustasi. Bisnode-tunnus luodaan ensimmäisellä
kerralla (sähköpostiosoite ja itse määriteltävä salasana).
4.1 Klikkaamalla LUO BISNODE-TUNNUS -painiketta pääset luomaan tunnuksen.
Bisnode-tunnus luodaan ainoastaan kerran. Tarvitset sitä jatkossa tehdessäsi kyselyjä, jotka kohdistuvat ruotsalaisiin

kuluttajiin tai henkilöyhtiöihin.

EF13032018

4.2 Aloita Bisnode-tunnuksen luominen antamalla vanha käyttäjätunnuksesi (kuusi numeroa ja salasana
asiakkaan määrittelemä) ja napsauta SEURAAVA -painiketta

4.3 Jatka Bisnode-tunnuksen luomista antamalla sähköpostiosoitteesi ja määrittele itse salasana. Salasanan
pitää sisältää vähintään 8 merkkiä. Sekoita pieniä ja isoja kirjaimia. Vähintään yhden merkin on oltava numero tai
erikoismerkki. Klikkaa SEURAAVA.
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4.4 Vahvista sähköpostiosoitteesi. Lähetämme sinulle sähköpostiviestin. Avaa viesti ja vahvista
sähköpostiosoitteesi klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä. Palaa takaisin ja klikkaa ruutua Kyllä, olen
klikannut sähköpostitse tullutta linkkiä ja vahvistanut sähköpostiosoitteeni.

4.5 Klikkaa KIRJAUDU SISÄÄN
4.6 Kirjaudu sisään äsken luomillasi Bisnode-tunnuksilla (sähköpostiosoite ja salasana).
Nyt kun olet luonut Bisnode-tunnukset, ei sinun tarvitse sitä enää luoda. Tarvitset Bisnode-tunnusta jatkossa aina, kun haet
tietoa Ruotsalaisista henkilöyhtiöistä tai henkilöistä.
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4.7 Tunnistautuminen jatkuu aiemmin valitsemalla menetelmällä (KOHTA 3.) Tässä esimerkkitapauksessa LINKKI
TEKSTIVIESTITSE. Saat Bisnodelta tekstiviestin. Avaa viesti ja klikkaa tekstiviestissä olevaa linkkiä. Palaa Bisnodeluottotieto- tai valvontapalveluun

4.8 Vahva tunnistautuminen onnistui
Bisnoden luottotieto- tai valvontapalvelu ruotsalaisesta yrityksestä avautuu näytöllesi. Vahva tunnistautuminen on
voimassa 1 tunnin ajan siitä, kun olet hakenut viimeisen raportin.

Bisnode asiakaspalvelu
puh. 09 2727 02333
sähköposti: asiakaspalvelu@bisnode.com
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