D&B Hoovers - Sıkça Sorulan Sorular
1. D&B Hoovers platformu hangi amaçla kullanılmaktadır?
190+ ülkede 210+ milyon aktif firma verisini kapsayan D&B Hoovers; ihracatçıların hedef pazarlarda (kendi
belirleyecekleri kriterlerle) potansiyel müşteri tespiti yapmalarını ve güncel satış listeleri oluşturmalarını sağlayan B2B
websitesidir. Platform ayrıca potansiyel tedarikçi bulmaya yardımcı olmaktadır.
2. D&B Hoovers platformunda yer alan firmalara ait bilgilerin kaynağı nedir?
Dünya genelinde bulunan D&B ofisleri aracılığıyla tüm bilgiler yasal süreçlere uyumlu bir şekilde veri tabanına
aktarılmaktadır. Öncelikli kaynak, Türkiye’deki Ticaret Sicili Gazetesi gibi her ülkede bulunan ticari yasal kayıtlardır. Ayrıca,
doğrudan iletişime geçilen firmalarından alınan (imzalı belgelere dayanan) bilgiler ve halka açık bilgiler de (borsa, web
sitesi, basın vb) veri tabanına eklenmektedir.
3. D&B Hoovers’ın diğer B2B platformlarından farkı nedir?
Diğer B2B platformları; firmaların kendilerinin üye olarak, yine bilgilerini kendilerinin doldurduğu platformlardır. Bu
nedenle bu platformlarda yer alan firma sayısı D&B Hoovers’tan oldukça azdır. Ancak D&B Hoovers platformunda yer
alan 210+ milyon firma bilgisi, yukarıda da bahsettiğimiz gibi yerel ofisler aracılığıyla veri tabanına aktarılmaktadır. Bu
nedenle, dünya genelinde daha önce çalışmadığınız veya adını hiç duymadığınız potansiyel müşterilere ulaşma şansınız
bulunmaktadır.
4. Aynı firmaya ait birden fazla profil bulunuyor mu?
D&B Hoovers platformunda her bir firma için tektir. Bütün veriler dünyanın hangi ülkesinden geldiği farketmeksizin tek
bir DUNS numarası altında kaydedilmektedir. DUNS numarası, Türkiye’de bulunan vergi numarası gibi o firmaya ait kimlik
numarasıdır.
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5. D&B Hoovers’ta şirketlerle ilgili hangi verilere ulaşabiliyorum?
Firmaların künye bilgilerine (faaliyet alanı, adres, telefon,kuruluş yılı vb), websitesi, çalışan sayısı, ciro bilgisi, grup firmaları,
parent firma gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Ancak; gerçek blanço, e-mail adresi gibi bilgiler ticari şeffaflıkla ilgili olduğu için
benzer bilgilerin kapsamı her firma için aynı değildir. D&B olarak amaç; mümkün olan maksimum bilgiyi sağlamak ve veri
tabanına işlemektir.
6. Şahıs firmaları veri tabanında yer alıyor mu?
Şahıs firmaları, KVKK prosedürleri gereği güncellenmemekte ve veri tabanına eklenmemektedir.
7. D&B Hoovers veri tabanında yer alan firmalarına aktif olduğundan emin olabilir miyiz?
D&B Hoovers’ta sadece aktif firmalar yer almaktadır. Kapanmış veya pasif olarak kabul edilen (son bir yıl içinde D&B veri
tabanında hareketliliği olmayan) firmalar bulunmamaktadır. Bu değişiklikler yasal kaynaklarda, firmanın doğrudan
kendinden alınan bilgilerde, haberlerde veya halka açık kaynaklarda gerçekleşmiş olabilir (firmanın kapatılması veya tasnif
edilmesi dışında). Kısaca, son bir yılda herhangi bir şekilde veri tabanında yer aldıysa, firma ticari olarak aktif kabul
edilmektedir.
8. D&B Hoovers içerisinde yönetici bilgilerine erişebiliyor muyum?
D&B Hoovers veri tabanında 210+ milyon kontak bilgisi bulunmaktadır. Bazı ülkelerde yönetici bilgileri halka açık
kaynaklarda paylaşılmadığı için bu ülkelere bu verilere erişim sınırlıdır. Bu konuda Rusya’yı örnek olarak gösterebiliriz.
Rusya’da, Türkiye’de olduğu gibi ülkede bulunan Ticaret Sicili Gazetesi’ne benzer bir yasal kaynağa kayıt yaptırma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle yönetici bilgisine, sadece firmaların kendisiyle doğrudan iletişime geçerek veya
halka açık kaynaklardan ulaşılmaktadır. Ayrıca, bazı firmalar bilgilerini paylaşmayı reddetmektedir.
9. Yönetici e-mail adreslerine ulaşabilir miyim?
Şu an için sadece Amerika ve İngiltere’de kişilerin e-mail adresleri veri tabanında yer almaktadır. Ancak, firmaların kontak
listesindeki isimler, LinkedIn üzerinden aratılabilir veya doğrudan şirket telefonuyla ilgili kişilere ulaşılabilir.
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10. D&B Hoovers’ta veriler ne kadar sıklıkla güncellenmektedir?
190+ ülkeden alınan veriler aylık olarak güncellenmektedir (Günlük olarak hesaplandığında, bir günde ortalama 5
milyondan fazla veri güncellemesi gerçekleşmektedir).
11. Gtip kodları ile arama yapılabiliyor mu?
Dünya genelinde kullanılan GTIP kodlarının ilk 2'li, 4'lü ve 6'lı kodları tüm ülkelerde aynıdır. Avrupa Gümrük Birliği Ülkeleri
arasında ilk 8 haneye kadar GTIP kodları aynıdır. Ancak 6 haneden sonra tüm dünyada ülke ihtiyaçlarına göre değişiklik
göstermektedir.
Ancak D&B Hoovers platformunda da GTIP kodları gibi genelden özele doğru araştırma yapılabilmektedir. SIC 8-Digit en
kapsamlı araştırmanın yapıldığı kod sistemidir.
12. Platformda hangi sektör sınıflandırma kodlarıyla arama yapılmaktadır?
D&B Hoovers platformunda firmalar, uluslararası faaliyet kodlarına (sektör sınıflandırma kodları Nace, SIC 8-digit, NAICS
2017, NAF Rev 2, D&B Hoovers Industries, ANZSIC 2006 gibi) göre kaydedilir.
13. SIC ve diğer sektör sınıflandırma kodlarını nasıl kullanabilirim?
SIC kod sistemi; 1937’de Amerika’da belirlenen sektör sınıflandırması için kullanılan, uluslararası bir koddur. Genelde
faaliyet alanları 4 haneli olarak beyan edilse de, GTIP kodu gibi 8 haneye kadar detaylandırılmaktadır.
Örneğin;
• 50
: Dayanıklı Tüketim Malları (Toptan)
• 5082
: İnşaat ve Maden Makineleri Toptancıları
• 508201
: Yol Yapım Ekipmanları Toptancıları
• 50820103 : Hat Döşeme Ekipmanları Toptancıları
Nace, D&B Hoovers Industries gibi diğer kod sistemleri de genelden özele doğru detaylandırılmaktadır.

3

