
  Sammensatte rapporter 

Spar tid, jobb mer effektivt med rapporter tilpasset din  
saksbehandling 

Information Services tilbyr et unikt onestop-

shopping tjenestetilbud for all forretningskritisk 

informasjon til benyttelse i offentlig og privat 

saksbehandling via infotorg.no. 

 

Sammensatte rapporter 
Innholdet i offentlige registre og 

kredittopplysningsbaser tilbys oftest som en 

rekke delprodukter, og du må ofte gjøre flere 

oppslag i forskjellige registre for å finne de 

ønskede opplysninger til din saksbehandling. 

Vi har tatt utgangspunkt i kjente behov og 

bruksmønstre innen kundegruppene 

bank/finans, inkasso, eiendomsmeglere, 

advokater og offentlig sektor. Vi har kombinert 

dette med vår kompetanse innen fagfeltene 

informasjonsanvendelse og regelverk, 

kredittfaglige utfordringer, beslutningsstøtte- og 

distribusjonsmodeller. 

Resultatet er at EVRY effektiviserer 

informasjonsinnhentingen for deg, via våre 

Sammensatte rapporter i infotorg.no! 

 

 

Kvalitet 
På neste side kan du lese litt om våre 

Sammensatte rapporter som er tilgjengelig i 

infotorg. I tillegg leverer vi kundetilpassede 

rapporter som er tilpasset akkurat din 

saksbehandling med de informasjonselementene 

du trenger for å ta riktige beslutninger. 

 

Vår distribusjonsplattform sørger for 

kommunikasjon mot alle involverte registre, og 

presenterer resultatet i form av en oversiktlig 

rapport –fra én samlet spørring. 

Informasjonen hentes direkte fra de respektive 

kilder uten mellomlagring, slik at du til enhver 

tid mottar oppdaterte data. 

 

We bring information to life. 

Fakta 

Information Services betjener mer enn 100 000 

brukere fra over 3 000 kunder innen bank/finans, 

forsikring, innfordring, stat/kommune, helse, 

telecom, eiendom og advokater 

Besøksadresse 

Snarøyveien 30 A, 1360 Fornebu 

Postadresse       

Postboks 4, 1330 Fornebu 

En tjeneste fra  

Se også: www.infotorg.no  



 

 

Heftelser og eiendeler gir en 

oversikt over hvilke eiendommer og 

borettsandeler som er registrert på en 

person/organisasjon i Eiendomsregisteret og 

tinglyste heftelser på vedkommende fra 

Løsøreregisteret. I tillegg vises kontaktdata på 

fremsøkt person/organisasjon. 

 

Hjemmel og heftelser er en 

pakkeløsning på de to mest brukte produktene 

i Eiendomsregisteret, hjemmel og 

pengeheftelser. I tillegg inneholder produktet 

servitutter på eiendommen samt kontaktdata på 

hjemmelshaver(e). 

 

Ubekreftet utskrift på skjerm gir                         

en samlet oversikt over grunndata, 

hjemmel, pengeheftelser, servitutter, 

leieavtaler og festeavtaler på en eiendom. 

 

Fast eiendom og borett viser 

deg en oversikt over fast eiendom og 

borettsandeler tilhørende en person. 

 

Ligningsrapport stor gir en 

oversikt over kontaktinformasjon, ligningstall, 

betalingsanmerkninger og adressehistorikk 

 

Totalrapport person viser det 

samme som Ligningsrapport stor med tillegg av 

næringsinteresser, eiendommer og 

borettsandeler som er registrert samt tinglyste 

heftelser i Løsøreregisteret. 

Betalingsanmerkninger gir deg 

betalingsanmerkninger, kontaktinformasjon og 

adressehistorikk 

 

Firmaattest på skjerm presenterer                     

de samme opplysningene som 

finnes på firmaattester som leveres fra 

Brønnøysundregistrene. 

 

Brønnøysundrapporten gir 

oversikt over alle firmaopplysninger som er 

registrert i Enhets-/Foretaksregisteret, inkludert 

konsernstruktur dersom enheten inngår i et 

konsern. I tillegg vises tinglyste heftelser fra 

Løsøreregisteret og utvalgte regnskaps- 

/nøkkeltall levert av Soliditet. 

 

Bilrapport gir deg                                                 

estimert bruktbilverdi på oppgitt registrerings-

nummer, og i tillegg vises eventuelle tinglyste 

heftelser fra Løsøreregisteret. 

 

Bilrapport utvidet gir deg                                          

i tillegg opplysninger om nybilpris og demogra-

fiske opplysninger fra OFV Bildata. 

Sammensatte rapporter 

gir deg et godt beslut-

ningsgrunnlag - 

effektivt! 
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