
HET MARKETING
GAMMA

HULPMIDDELEN VOOR
EFFICIËNTE PROSPECTIE

KLANTENANALYSE & 
DATAVERRIJKINGWat biedt B - streets u?

T +32 2 702 70 11
F +32 2 702 71 51

www.tbi.be 
               info@tbi.be

U kunt nog de beste 
CRM-toepassing ter 

wereld gebruiken, als 
de adressen niet in uw 
bestanden gevalideerd 

worden, komt u nooit tot 
de gewenste efficiëntie.

MARKETING

Roularta Business Information
Raketstraat 50 
Rue de la fusée 50 
Brussel 1130 Bruxelles

Als u wil strijden tegen verborgen 
meerkosten, als u zich zorgen maakt 
over uw imago, als Direct Marketeer,
dan biedt B-streets de oplossing.

En zo wordt een bron van problemen 
een troef!

Het is niet zo eenvoudig om een adressen-
bestand te beheren. De vrije invoer, zonder
strikte criteria, zorgt ervoor dat tal van fouten in 
uw databases sluipen.

Dankzij een aanpassing aan uw CRM-be-
hoeften en de structuur van uw computer-
platform, kunt u met B - streets:

• vlot en genormaliseerd uw adressen invoe-
ren,
• automatisch niet-plausibele adressen af-
wijzen,
• werken per ‘batch’ of interactief, naargelang 
uw behoefte.

• U stelt het aantal gewenste posities in voor de 
adressen (14 tot 50 posities).

• U stelt het aantal gewenste posities in voor de 
plaatsen (14 tot 30 posities).

• U verbetert de doeltreffendheid bij het invoeren 
voor het toewijzen van prioriteiten aan trefwoor-
den.

• De toepassing beheert de talen per mogelijk 
paar:

 • FR en NL voor Brussel en de faciliteiten  
 gemeenten

 • FR en DE voor de betrokken gemeenten   
 in Wallonië

 • FR voor het eentalige Waalse   
             gewest

 • NL voor het Vlaamse gewest

• De toepassing herkent de postcodes in samen-
hang met de nummers van alle straten van het 
land.

• Een enkele toegang die beheerd moet worden 
om alle informatie te verkrijgen.

• De referentie wordt per kwartaal bijgewerkt.

B - STREETS

De functies van B - streets
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Bd E. Jakmin
1000 Bruxelles

Galgeveldstraat
3920 Diest

Rue Staline
4102 Ougrée

IDENTIFICATIE

UW VOORDEEL

ENKELE VOORBEELDEN

DE BESCHIKBARE FORMULES

• Gevoelige afname van het aantal
terugkerende postzendingen
• Gegarandeerd een professioneel 
imago
• Merkbare tijdswinst bij het 
beheren van uw databases
• Een optimaal beheer van de
administratieve talen

PACKS

De toepassing wordt rechtstreeks op uw computerplat-
form geïnstalleerd en draait intern, zonder externe link.

Er bestaan twee versies:

1. Pack Cobol:

 deze oplossing is bestemd voor grote systemen  
	 en	is	specifiek	aangepast	aan	uitgebreide	platfor	
 men die met deze taal werken.

2. Pack Java:

 deze oplossing ligt binnen het bereik van alle   
 platformen en kan in KMO’s worden gebruikt mits  
 een minimale ontwikkeling.

WEB

Maakt het mogelijk om online de toepassing te onder-
zoeken en uw CRM op eigen ritme bij te werken door 
zoekopdrachten uit te voeren op de bestaande adressen. 
De ontwikkelingen (Java) nemen maximum 3 tot 5 dagen 
in beslag.

DE BESCHIKBARE OPTIES ZIJN

De ondersteunde standaarden:
Besturingssystemen: Windows, Solaris, Linus, MacOS,...
Op verzoek kunnen wij u een aanvankelijke verwerking 
van uw bestand voorstellen om zo uw toepassingen vlot-
ter op te starten.

Onze commerciële vertegenwoordigers staan klaar om 
u	meer	inlichtingen	te	verschaffen	en	helpen	u	graag	bij	
het bepalen van een oplossing op uw maat.

Boulevard Emile Jacqmain
1000 Bruxelles

Galgeveldstraat
3293 Kaggevinne

Rue de la Démocratie
4102 Ougrée

Fonetische 
herkenning

Geografische	
uitbreiding

Algoritme van de 
trefwoorden

Niet genorma-
liseerde input

Normalisatie
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Verwerking


