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Orbis

Orbis er en virksomhedsdatabase med oplysninger om 220 millioner private
virksomheder verden over, herunder 900.000 danske virksomheder. Oplysninger
om virksomhederne omfatter finansielle data, kreditværdighed, bestyrelseshverv,
ejerskabsstrukturer samt detaljer om fusioner og opkøbsaktiviteter.
Brug Orbis til at
 Finde informationer om en enkelt virksomhed eller grupper af virksomheder
 Finde virksomhedsprofiler
 Analysere og evaluere virksomheder
 Finde konkurrenter

Sprog
Orbis er en engelsksproget database.

Hjælp
Find hjælp til dine søgninger i øverste højre hjørne i Orbis.
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Find informationer om en virksomhed
Søg efter en bestemt virksomhed ved at skrive virksomhedens navn i søgefeltet
øverst på siden.

Vælg det korrekte firma fra forslagslisten eller klik på Select all search results.
Hvis du får et stort søgeresultat, kan du klikke på Select all search results og
kombinere dit resultat med en ny søgning f.eks. en søgning på et land eller en by.

Klik på virksomhedens navn for at komme til dens profilside.
Søgetips
Klik på Start again øverst til højre på siden, når du starter en ny søgning. Dette
sletter alle dine gamle søgekriterier.
Du kan kombinere så mange søgekriterier, som du har brug for, i den samme
søgning.
Når du tilføjer flere søgekriterier i samme søgning, kombineres de med OG.
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Virksomhedsrapport
Du får en kort oversigt over virksomheden, når du vælger Report. I højre side kan
du finde detaljerede informationer om virksomheden f.eks. årsregnskaber og oplysninger om ejerskab.

Virksomhedsrapporten kan downloades som en PDF eller Word-fil.
Resultatlister (f.eks. Key financials) kan eksporters som en Excel-fil.
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Find virksomheder der arbejder inden for samme felt (konkurrentsøgning)
Start din søgning ved at klikke på Add a search step.
Vælg Activities and industry og enten Activity text search eller Industry
classifications.

Activity text search: Bruges til fritekstsøgning efter en bestemt type produkt:

Industry classifications: Bruges til at søge på baggrund af en klassifikationskode
for virksomhedens aktiviteter. Det anbefales af bruge NACE koder (Europæisk
klassifikation).
Hvis du kender et firma, der arbejder inden for det område, du er interesseret i,
kan du se deres NACE-koder i deres virksomhedsrapport under Industry &
activities. Dette kan fortælle dig, hvilke koder du skal bruges, når du søger efter
andre virksomheder, der arbejder i samme felt.
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Efter du har søgt på beskrivelse eller klassifikationskode, kan du tilføje et nyt søgekriterium f.eks. et land.
Dette giver dig en liste over virksomheder i dit valgte land, der alle arbejder inden
for samme felt.

Listen kan downloades som en Excel-fil.
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