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Volg de volgende eenvoudige stappen om prospects te downloaden die overeenkomen met uw huidige 
of toekomstige klanten.

U kunt ervoor kiezen om uw browser uw inloggegevens te laten onthouden door het vakje voor ´Onthoud 
mij´ aan te vinken. Maakt u gebruik van een gedeelde of publiekelijk toegankelijke computer dan raden wij 
dit vanwege veiligheidsredenen echter af.

Stap 1
Na het inloggen komt u terecht op de homepage. Hier vindt u aan de linkerkant de knop ´prospects´. Klik 
op de knop om naar de prospect tool te gaan. (Wanneer u dit voor de eerste keer doet moet u uw browser 
toestemming geven om een Pop-up toe te staan. Na het toestaan klikt u nogmaals op de knop ´prospects´. Er zal 
nu een nieuw tabblad geopend worden)
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Meer hulp nodig? Neem contact op met uw accountmanager op 070-38 44 600 of e-mail naar info@creditsafe.nl.

Stap 2
Na het klikken op de knop ´prospects´ wordt er een nieuw venster geopend en ziet u het onderstaande 
scherm. Om te beginnen met het maken van uw selectie drukt u op de knop ´Potentiële klanten selecteren´. 

Stap 3
Links ziet u nu de filtermogelijkheden die ervoor 
zorgen dat u op zoek gaat naar prospects die 
bij uw gewenste profiel passen. U begint met 
de status van de onderneming en doorloopt de 
verschillende filtermogelijkheden. 
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Stap 4
Maak een keuze binnen welke bedrijfstak (SIC code) u wilt zoeken. Klik op het plusje voor de bedrijfstak om 
nog dieper in de bedrijfstak te zoeken.

Handige tip

Om een optie te selecteren klikt u op het witte vakje. Er verschijnt nu een vinkje in het vakje. Dit betekent dat 
alleen deze optie mee wordt genomen in de selectie. Wanneer u twee keer op het vakje klikt verschijnt er een 
kruisje. Dit betekent dat alles behalve deze optie wordt meegenomen in de selectie. Wanneer u drie keer op 
het vakje klikt wordt deze weer blanco.

U kunt meerdere vakjes aanvinken. 
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Meer hulp nodig? Neem contact op met uw accountmanager op 070-38 44 600 of e-mail naar info@creditsafe.nl.

Stap 5
Doorloop de filtermogelijkheden door links op de verschillende categorieën te klikken of door op de knop 
´volgende´ te klikken om naar de volgende stap te gaan. Hier kunt u uw selectie specificeren op:

» Geografie: Soort adres, regio, plaats en postcode
» Financiële gegevens: Omzet, kredietwaardigheid en kredietlimiet
» Overige gegevens: Aantal jaren actief, aantal werknemers en rechtsvorm
» Uitsluiten: hier kunt u bedrijven waar geen telefoonnummer (of mobiel nummer) van bekend is   
 uitsluiten van de selectie

Handige tip

Binnen de filtermogelijkheden heeft u de mogelijkheid om te zoeken. Hiervoor gebruikt u de Snelzoek balk.
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Stap 6
Als u tevreden bent met de selectie die u gemaakt heeft kunt u deze opslaan en bestellen. Om dit te doen 
klikt u op de knop ´Opslaan en bestellen´. Geef uw selectie een naam (minimaal 5 tekens) en eventueel een 
beschrijving en klik op de knop ´Selectie opslaan´.

Stap 7
In het volgende scherm kunt u bepalen hoeveel prospects u daadwerkelijk wilt bestellen. U kunt alleen het 
aantal prospects downloaden dat beschikbaar is in uw pakket. Tevens kunt u hier ook bedrijven uitsluiten die 
u al eerder gedownload heeft. 

Onderaan de pagina worden 3 
tekstvakken weergegeven:

» Krediet beschikbaar: Het aantal  
 prospects dat in uw pakket   
 beschikbaar is
» Aantal selectie; Het aantal   
 overgebleven bedrijven na   
 de selectie
» Benodigde aantal: Het aantal   
 prospects dat u wilt downloaden  
 (dit moet u zelf invullen)



VINDT NIEUWE KLANTEN MET DE PROSPECT TOOL VAN CREDITSAFE 7

Meer hulp nodig? Neem contact op met uw accountmanager op 070-38 44 600 of e-mail naar info@creditsafe.nl.

Stap 8
Na het invullen van het benodigde aantal wordt de knop ´Download selectie´ groen. Klik op de knop om uw 
selectie te downloaden.

Het volgende scherm dat wordt weergegeven is uw download overzicht. Hier ziet u dat uw selectie wordt 
geladen. Na ongeveer 5 minuten verandert de status in ´Download´. Klik op het woord ´Download´ om uw 
selectie in Excel formaat de downloaden. 

Handige tip

U kunt uw selecties altijd op een later moment terugvinden, opnieuw downloaden of de selectie aanpassen. 
Dit doet u door de prospect tool te openen en te klikken op ´Downloads´ of ´Download aanpassen´ boven 
in het menu. Hier kunt u ook uitloggen of tijdens het maken van een selectie de selectie resetten om 
opnieuw te beginnen.


