
Toelichting

Hoe zoekt het systeem

Het systeem zoekt naar matches door de ingevulde velden (de zoeksleutels) te controleren in onze database. Als er in een alert maar één veld is 
ingevuld zal het systeem alleen op die informatie zoeken. Zijn er twee of meerdere velden ingevoerd, dan zal er pas een match optreden als de 
combinatie van deze velden een match oplevert. Wilt u dat niet, dan moet u voor elk veld een eigen alert aanmaken.

String-search

Het systeem voert een zogenaamde "string-search" uit. Dit betekent dat het systeem zoekt of de exacte informatie zoals door u in het veld 
ingevoerd voorkomt in het bijbehorende veld in de database. De tekst "Jans" levert dus een match op voor "Jans", "Jansen", "Janssen", maar ook 
voor "Met dans meer sjans"  of "Langejans" (N.B. dit voorbeeld levert 673 hits op, niet voldoende onderscheidend dus)

Velden (=zoeksleutels) waarop gezocht kan worden
veld 1 KvK-nummer
veld 2 Naam debiteur
veld 3 Postcode
veld 4 Geboortedatum

toelichting veld 1
Het kvk-nummer dient uit maximaal 8 cijfers te bestaan, zonder voorloopnullen, spaties of punten tussen de cijfers. Ook worden geen filialen 
herkend (aangeduid na het hoofdnummer met drie cijfers gescheiden door een spatie). U dient dus uitsluitend het hoofdkvk-nummer in te voeren.

toelichting veld 2

Bij de naam van de debiteur kunt u zich het best beperken tot het meest unieke deel. Bij personen voert u bij voorkeur alleen de achternaam in, 
zonder initialen. In ons systeem worden vanaf 2005 bij prive personen de volledige geboortenaam ingevoerd. Initialen worden dus niet herkend. 
Ook bij bedrijfsnamen voert u het meest unieke deel van de naam in. Toevoegingen als "B.V.", 'beheer' of 'groep' e.d. kunt u ook het best 
weglaten. Alleen zoeken op naam levert vaak veel hits op. Een beter resultaat krijgt u in veel gevallen als u het combineert met één van de andere 
velden waarop gezocht kan worden. Het systeem zoekt zowel op de statutaire naam, persoonsnaam en ook op de handelsnaam.

toelichting veld 3

Postcodes dienen met een spatie tussen de cijfers en de letters te worden ingevoerd, dus als: '1234 AB', ook kunt u op een deel van de postcode 
zoeken: "1234" of "1234 A". Het veld  "postcode" zoekt in de database op het overeenkomende veld van het bij de faillissementsaanvraag 
opgegeven woonadres, het vestigingsadres als opgegeven bij de rechtbank, het vestigingsadres zoals dit blijkt uit het handelsregister en een 
eventueel correspondentieadres.

toelichting veld 4 De geboortedatum van personen dient ingevoerd te worden als "dd-mm-jj"
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