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Johdanto 
 

Nordic Business Monitor on Internetissä toimiva valvontapalvelu, jonka avulla voit seurata asiakkait-
tesi ja yhteistyökumppaneittesi toiminnassa tapahtuvia muutoksia reaaliajassa.  

Kokemuksesta tiedämme, että vanhat asiakkaat aiheuttavat 80% luottotappioista. 

Siksi olemassa olevan asiakaskunnan jatkuva analysointi ja riskikartoitus on välttämätöntä. Varoi-
tamme riskiyrityksistä useimmiten jo ennen ensimmäistä maksuhäiriötä.  Toisaalta tieto asiakasyri-
tyksen parantuneesta luottokelpoisuudesta on tärkeä impulssi lisämyynnille. 

Seuraamme puolestasi valvontakannassanne tapahtuvia muutoksia ja raportoimme sinulle: 

 Rating-luokan muutoksesta 

 Yrityksen nimenmuutoksesta 

 Uudesta tilinpäätöksestä Bisnode-yritystietokannassa 

 Uudesta maksuhäiriöstä 

 Yrityksen lakkaamisesta ja fuusiosta 

 Konkurssiprosessin etenemisestä 

 Maksukäyttäytymisen eli Paydex-indeksin muutoksesta 

 

Hälytyksen tapahtuneista muutoksista saat sähköpostiisi. 

Toivomme tämän oppaan auttavan sinua Nordic Business Monitorin käytössä ja että koet palve-
lumme hyödylliseksi. 

 

 

Käyttötuki 
 

Jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää Nordic Business Monitorista, otathan yhteyttä: 

 

Sähköpostitse asiakaspalvelu@bisnode.com  

Puhelimitse 09 2727 02333 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asiakaspalvelu@bisnode.com


4 
 

Tervetuloa käyttämään Bisnode-luottotietoportaalia 
 

 
 
Bisnode-luottotietopalvelusta löydät kaiken tarpeellisen liiketoimintaprosesseihin: 
 
Luottotietoraportit 
Hae ajantasaista tietoa pohjoismaisista yrityksistä ja yksityishenkilöistä. 
Katso erillistä käyttöopasta Bisnode-luottotietoraportit 
 
Decision Support -luottopäätöspalvelu 
Tee johdonmukaisia pohjoismaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä koskevia luottopäätöksiä. 
Katso erillistä käyttöopasta Decision Support luottopäätöspalvelu. 
 
Nordic Business Monitor 
Valvo pohjoismaisia yritysasiakkaitasi jatkuvasti. 
Katso erillistä käyttöopasta Nordic Business Monitor-valvontapalvelu. 
 
Nordic Business Key 
Löydä uusia asiakkaita ja kohderyhmiä pohjoismaista. 
Katso erillistä käyttöopasta Nordic Business Key. 
 
Kansainväliset luottotietoraportit 
Hae globaalia yritystietoa D&B:n tietokannasta. 
 
Tuki 
Mikäli sinulla on kysymyksiä palveluihimme liittyen, ota yhteyttä Bisnoden asiantuntijoihin puh 
(09) 7511 9100. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen: asiakaspalvelu@bisnode.fi 
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 Kirjautuminen Bisnode-luottotietopalveluun 
 
Bisnode-luottotietopalveluun kirjaudutaan www.bisnode.fi kautta kohdasta Kirjaudu palveluihin. 
 

 
 
Valitse Nordic Business Monitor 
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Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja paina ”Kirjaudu sisään” -painiketta.  
 
 

 
 
 
Klikkaa Nordic Business Monitor -laatikkoa. 
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Olet nyt kirjautuneena palveluun. 
 

 
  
Uloskirjautuminen 
Paina Lopetus. Sen voi tehdä palvelun mistä kohdasta tahansa. 
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Asetukset 
 
Aloita palvelun käyttäminen tekemällä henkilökohtaiset asetukset. Pääset tekemään haluamasi 
asetukset painamalla linkkiä Asetukset aloitussivun yläosasta.  
 

 
 

Voit valita haluatko aina kirjautumisen yhteydessä siirtyä suoraan suosikkipalveluusi. Paina esimer-
kiksi painiketta Nordic Business Monitor, jos pääasiallisesti hyödynnät valvontapalveluamme. 
Tämä tarkoittaa sitä, että hyppäät aloitussivun ja tilausvalikon ohi kun kirjaudut sisään. 
 
Pääset kuitenkin aina helposti aloitussivulle painamalla linkkiä Aloitussivu ikkunan oikeasta ylä-
kulmasta. 
 
Kielivalinnat  
Voit valita haluatko käyttökieleksi suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englannin.   
Muista tallentaa omat asetuksesi!  
 
Palaa aloitussivulle painamalla linkkiä Aloitussivu.
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Miten ponnahdusikkunat avautuvat 
Avautuuko portaaliin mielestäsi liian monta ikkunaa? Kyse voi olla Internet-selaimesi asetuksista. 
Mikäli käytät Explorer 7:ää, voit valita miten monta ponnahdusikkunaa avautuu – joko uusina ikku-
noina tai välilehtinä.  
Paina painiketta: 

• Työkalut (Tools) 
• Internet-vaihtoehdot (Internet Options) 
• Yleistä (General) 
• Muuta web-sivujen välilehtinäkyvyyttä – Asetukset (Change how webpages are displayed in 

tabs) 
• Valitse ”Avaa ponnahdusikkuna aina uudelle välilehdelle” (Always open pop-ups in a new tab) 
• Poistu valitsemalla OK (OK) 

Jatkossa avautuu uusi välilehti uuden ikkunan asemesta. 
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Vaihda asiakasnumero 
Mikäli yrityksellänne on useampia kotimaisia valvontakantoja, voit vaihtaa asiakkuutta ”Vaihda 
asiakasnumero” – painikkeella. Linkin kautta avautuu alasvetovalikko, josta voit valita sen valvon-
takannan, jota haluat tarkastella. 
 
 

 
 
 

 
Valitse pudotusvalikosta haluamasi yritys ja paina Verkställ, jonka jälkeen voit tarkastella kyseisen 
tilin valvontakantaa. 
 
 

 
 
Toimeksiantaja kohdasta näet minkä yrityksen nimissä Bisnode-luottotietopalvelussa on tällä het-
kellä. 
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Salasana 
 
Kun kirjaudut palveluumme ensimmäistä kertaa, sinun tulee käyttää sähköpostitse saamaasi sala-
sanaa. Ohjaudut sivulle, missä sinua pyydetään vaihtamaan itse valitsemaasi salasanaan. Salasa-
nan tulee täyttää seuraavat ehdot: 

• pituuden tulee olla 6-20 merkkiä 

• käytössä kirjaimet a-z, A-Z sekä numerot 0-9 

• vähintään neljän merkin tulee olla kirjaimia 

• vähintään kahden merkin tulee olla numeroita 

• suurten ja pienten kirjainten tulee olla eri merkkejä 

• ei voi olla sama kuin käyttäjätunnus 

• ei voi olla sama kuin käyttäjän etunimi 

Voit vaihtaa salasanaa painamalla painiketta Vaihda salasana. 
 

 
 
 

Salasana unohtunut 
 
Jos olet unohtanut salasanasi, voit sisäänkirjautuessasi tilata uuden väliaikaisen salasanan. Anna 
se salasana, jota mielestäsi viimeksi käytit. Jos se on virheellinen, saat esiin linkin, jota painamalla 
saat uuden salasanan. Tämä edellyttää, että sähköpostiosoitteesi on tiedossamme. Väliaikainen 
uusi salasanasi lähetetään tuohon osoitteeseen. 
 
Mikäli sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, saat apua Bisnoden asiakaspalvelusta puh. 09 2727 02333 
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 Työskentely Nordic Business Monitor -valvontapalvelussa 
 

Perusnäytöt ja -toiminnot: 
 

 Valitse maa (Huom! Hakiessasi tietoa ruotsalaisesta yrityksistä, tarvitaan loppukäyttäjän 
vahva tunnistautuminen) Lue lisää Kohdassa 

 Valitse haluamasi muutosraportti   

 Muutosraportti 

 Valitse haluamasi valvottavat  

 Valvontakohteet  

 Lisää / Poista  

 Käyttäjäprofiili  

 Näytä raportti 

 Raportti + lisätiedot 

 Tulosta  

 Download 

 Memot 

 Lopetus  

 

Valitse maa 
Jos sinulla valvontakohteita muissa Pohjoismaissa, valitse maa täältä. Jos valitset Ruotsi, tarvitaan 
loppukäyttäjän vahva tunnistautuminen. Katso tarkempi ohje kohdassa 
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Muutosraportti 
 

Valitse haluamasi muutosraportti 
 
Muutokset ajalta 

Täältä löydät valvonnassa tapahtuneet muutokset. Voit itse valita ajanjakson, jolta katsot muutos-
raportteja (alku-pvm, loppu-pvm).  

Hakasuluissa näet muutosten lukumäärän. 

 
 

 

 

Yrityksen suorahaku 
 
Tällä toiminnolla voit etsiä muutosraporttiin tiettyä yritystä tai yritysjoukkoa.  

Hakuehtoina: Nimi, DUNS, Y-tunnus ja Viitteenne 

  

Vinkkejä suorahakuun: 

 Saadaksesi paremman hakutuloksen, aseta aikaväli mahd. pitkäksi ja valitse kaikki tapah-
tumat 

 Y-tunnus ja DUNS-numero syötetään ilman väliviivoja. 

 Hakuvinkki >>  
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Valitse haluamasi muutosraportti 
Sinulla on mahdollisuus muodostaa erilaisia muutosraportteja käyttämällä 9 valintaruutua.  

Otsikkoja klikkaamalla avaat ikkunat, joissa on tietoa raporttien sisällöstä. 

 

Muutosraportti 
Tässä on esimerkki muutosraportista.  Vasemmalla olevassa kentässä on valvottavan yrityksen 
perustiedot.  Seuraavassa kentässä on voimassa oleva Rating-luokka ja -päivämäärä sekä limiitti-
suositus. Oikealla olevassa kentässä näet raportoinnin syyn. 

 

 Memot (sivu 17)    Lisää / Poista (sivut 18-19)  Download (sivut 13-17) 
Lajittelu / Lisälajittelu (sivu 12) 

javascript:openPrivateNote('/busmon/servlet/action/note_1?id=0&notesFlg=1&rnd=0.3764035065318395',%20'700',%20'650')
https://dbi-prod1.dbsverige.se/busmon/logout.jsp?do=addDeleteOne&dunsno=36-848-9621
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Lisätiedot 
Valitsemalla Lisätiedot – painikkeen kohteen perustietoruudussa näytöllesi avautuu uusi ikkuna, 
jossa on yksityiskohtaisempaa yritystietoa. 

 

 
 

Jos tarvitset valvonnassa olevasta kohteesta kattavampaa tietoa, niin sinistä Y-tunnusta klikkaa-
malla pääset suoraan luottotietoraportin tilaussivulle, josta voit tilata maksullisia luottotietoraportteja. 
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Raportti + lisätiedot 
Tällä painikkeella saat tulostettua yksittäisen lisätietoikkunan sijaan kaikkien muutosraportissa 
olevien yritysten lisätiedot suoraan muutosraporttiin. 

 

 

Valvontakohteet 
 

Valitse haluamasi valvottavat 
 
Rating tulostuskriteerinä 

Klikkaamalla yhden tai useampia Rating-luokkia saat luotua erilaisia listoja valvonnassa olevista 
kohteista. 
 
Koodien selitteet: 

AAA Korkein luottoluokitus 

AA Hyvä luottokelpoisuus 

A Luottokelpoinen 

AN Uusi yritys / tausta ei ole negatiivinen 

B Epätyydyttävä 

C Luotonantoa ei puolleta 

- Ei Rating 
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Yrityksen suorahaku 
Tässä valikossa voit etsiä yhtä tiettyä yritystä tai yritysjoukkoa valvonnassa olevista kohteista. Ha-
kuehtoina: Nimi, DUNS, Y-tunnus, Viitteenne 
 

Vinkkejä!  

 Saadaksesi onnistuneen hakutuloksen, pidä kaikki Rating -luokat klikattuina. 

 Y-tunnus ja DUNS -numero syötetään ilman väliviivoja. 

 Hakuvinkki >> 

Tässä on esimerkki listasta, johon on valittu AAA-reitatut yritykset. Listan jokaisella valvottavalla on 
ajantasainen Rating-luokitus sekä Rating-päivämäärä. 
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Valitut kohteet 
Kun tarvitset tietoa tiettyjen yritysten koko muutoshistoriasta, valitse tarkasteltavat kohteet klikkaa-
malla rivien alussa olevia neliöitä.  Listan otsikkorivin neliöllä (Kohde) valitset kaikki kohteet yhdellä 
kertaa. Valitut kohteet -painike tuo näytöllesi ”muutosraportin”, jossa on kohteiden koko muutos-
historia. 

Nordic Business Monitor näyttää 50 kohdetta kerrallaan.  Listan seuraavat kohteet saat ruudullesi 
klikkaamalla painikkeita ”51-100” ja ”101-150”. Klikkaa painiketta ”Seuraava>>”, kun haluat katsella 
valvottavia ”151-200”, ”201-250”  jne... 

 

 Memot (sivu 25) 

 Lisää / Poista  (sivu 26) 

Download (sivu 21) 

Lajittelu / Lisälajittelu (sivu 20) 

 

Jos tarvitset valvonnassa olevasta kohteesta kattavampaa tietoa, niin sinistä Y-tunnusta klikkaa-
malla pääset suoraan tilaamaan maksullisia luottotietoraportteja. 

 

 

javascript:openPrivateNote('/busmon/servlet/action/note_1?id=0&notesFlg=1&rnd=0.3764035065318395',%20'700',%20'650')
https://dbi-prod1.dbsverige.se/busmon/logout.jsp?do=addDeleteOne&dunsno=36-848-9621
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Lajittelu / Lisälajittelu 
 

 
Näiden valikkojen avulla saat lajiteltua valvontakohteet haluamaasi järjestykseen. 
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Download 
 

Voit siirtää kohdeyritysten tietoja omalle koneelle ja tietokantoihin klikkaamalla painikkeita: 

Download  
Download (muutokset) 
Download (yritystiedot) 

 
 

 
Tallenna Excel-tiedosto haluamaasi paikkaan koneellasi ja sulje ikkuna. 
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Käynnistä Microsoft Excel (tyhjä taulu) ja ”avaa” tallentamasi Nordic Business Monitor –tiedosto. 

 

 
Valitse tiedostotyypiksi Delimited / Erotettu 
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Valitse Next > 
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Vaihda kaikkien sarakkeiden tyypiksi Text maalamalla kaikki sarakkeet mustiksi (pidä Shift-painike 
pohjassa ja klikkaa jokaisen sarakkeen ”otsikkoa”) ja aktivoimalla Text valikosta Column Data 
Format 

 

 
 
Tässä on esimerkki valmiista Excel-tiedostosta, joka sisältää AAA-reitatut valvottavat. 
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Memot 
 

Muutosraportista ja valvottavien listalta löydät kynän  , jota klikkaamalla pääset tekemään yritys-
kohtaisia muistiinpanoja. 

 

 
 

Sininen kynä     on osoituksena yrityksen ”taakse” tehdyistä merkinnöistä. 

 

javascript:openPrivateNote('/busmon/servlet/action/note_1?id=0&notesFlg=1&rnd=0.2127238259084676',%20'700',%20'650')
javascript:openPrivateNote('/busmon/servlet/action/note_1?id=0&notesFlg=1&rnd=0.2127238259084676',%20'700',%20'650')
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Lisää / Poista 
 

Lisää / Poista – toiminnolla pääset Valvonnan Yrityshaku –sivulle. 

Tekemäsi muutokset päivittyvät välittömästi Suomen tuotantotietokantaan, josta ne siirtyvät Nordic 
Business Monitor – tietokantaan seuraavan valvonta-ajon yhteydessä. 

Raportoinnin syy (Muut muutokset -raportti): 

 ”Uusi kohde valvonnassa” 

 ”Poistetaan Nordic Business Monitorista seuraavassa päivityksessä” 

 

 
Tällä sivulla päivität valvontajoukkoa tekemällä lisäyksiä, poistoja ja muutoksia. 
Muutosraportista ja valvottavien listalta löydät  Lisää / Poista -linkin, jota klikkaamalla ohitat ha-
kuvaiheen ja pääset suoraan tälle sivulle. 

https://dbi-prod1.dbsverige.se/busmon/logout.jsp?do=addDeleteOne&dunsno=36-848-9621
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Käyttäjäprofiili 
 

Käyttäjäprofiilin avulla määrittelet ne henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet (max. 3 kpl / käyttäjätun-
nus), joihin haluat hälytykset uusimmista muutoksista. Voit klikata halutessasi kaikki raportoinnin 
syyt (tapahtumat). 

 
 

Muistathan päivittää Käyttäjäprofiiliin tehdyt lisäykset tai muutokset klikkaamalla Muuta –painiketta. 
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Poistuminen palvelusta 
 

Aloitussivu / Lopetus 

Näillä painikkeilla pääset Valitse palvelu -sivulle, jossa voit siirtyä muihin palveluihin tai voit poistua 
palvelusta klikkaamalla Kirjaudu ulos -painiketta. 
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Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen 
edellyttää vahvaa tunnistamista 
 
Luottotietokyselyissä, jotka kohdistuvat ruotsalaisiin kuluttajiin tai henkilöyhtiöihin tarvitaan 
tietojen loppukäyttäjän vahvaa tunnistamista. Näissä tapauksissa sinua ohjeistetaan luomaan 
Bisnode-tunnus. Tunnus luodaan ainoastaan kerran ja tarvitset sitä aina kun teet kyselyitä ruotsa-
laisista kuluttajista tai henkilöyhtiöistä. 
 

Kun valitset valvottavien kohteiden maaksi Ruotsi, palvelu pyytää sinulta vahvaa tunnistautumista. 
Bisnode-tunnus luodaan ensimmäisellä kerralla (sähköpostiosoite ja itse määriteltävä salasana). 

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 tai sähköpostilla on sopivin 
vaihtoehto. Vaihtoehtoisesti voi tilata kertakäyttöisen varmennekoodin, joka toimitetaan tekstiviesti-
nä. Suositeltavin vaihtoehto on Linkki sähköpostitse.  
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