Toelichting Monitor-functie Curatoren.nl

Alle kolommen

Het bestand dat u wilt laten checken dient altijd alle hieronderstaande kolommen te bevatten. Ook mag de volgorde van de kolommen niet
veranderd worden. Wel kunnen kolommen, of velden in een kolom leeg blijven.

Hoe zoekt het systeem

Het systeem zoekt naar matches door per regel de informatie van het/de ingevoerde velden (de zoeksleutels) te controleren in onze database. Als
er in een regel 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.

Velden combineren

U kunt ook meer regels gebruiken om dezelfde debiteur te zoeken. Bijvoorbeeld in de eerste regel voert u alleen in de kolom "kvk-nummer" het
betreffende kvk-nummer van de klant in, op een volgende regel kunt u dan van deze klant bijvoorbeeld de velden "postcode" en "huisnummer"
invoeren. Eerst zal het systeem dan zoeken of er een faillissement voorkomt met het opgegeven "kvk-nummer". Daarna gaat het systeem
controleren of de combinatie "postcode" EN "huisnummer" voorkomt. Dit zou dus zelfs twee keer dezelfde debiteur kunnen opleveren.

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)
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Verplichte Kolommen (velden (=zoeksleutels) waarop gezocht kan worden)
Naam debiteur
KvK-nummer
Geboortedatum
Plaats
Postcode
Huisnummer
Referentiecode

toelichting kolom 1

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 kolom 2

Het kvk-nummer dient uit 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 kolom 3

De geboortedatum van personen dient ingevoerd te worden als "dd-mm-jjjj"

toelichting kolom 4

Houd u er rekening mee dat plaatsnamen op verschillende wijze kunnen worden geschreven. Denkt u aan "Den Haag" en " 's-Gravenhage", maar
ook aan de friese benamingen van plaatsnamen. Wij nemen de schrijfwijze over die door de rechtbanken zijn gebruikt. Wij adviseren u bij twijfel een
tweede regel als zoeksleutel te gebruiken met de andere schrijfwijze. Zowel het veld "plaats" als "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 kolom 5

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". Zowel het veld "plaats" als "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 kolom 6

Huisnummers kunt u het beste zonder toevoegingen invoeren. Dus niet: "12a 2-hoog", maar uitsluitend "12"

toelichting kolom 7

Het systeem zoekt niet op de informatie in deze kolom (referentiecode). Dit is namelijk een kolom waar u u w eigen referentiecode, veelal het door u
gebruikte debiteurennummer kunt invoeren. Bij een match rapporteert het systeem dit referentienummer zodat u het snel in uw eigen systeem kunt
terugvinden.

Bestand opslaan

U dient het bestand als CSV-bestand op te slaan. Standaard Excel bestanden bevatten allerlei codes die niet herkend worden. Kies voor "bestand
opslaan als …" en dan voor de optie CSV. LET OP: Dit document is geen CSV-bestand, maar een gewoon Excel-bestand.

Bestand toevoegen

Bij het toevoegen wordt u gevraagd of de eerste regel de kolomnamen bevat. Indien dit het geval is en u dit aangeeft slaat het systeem de eerste
regel over bij het zoeken naar matches.

Er gaat iets mis

Mocht u ondanks bovenstaande instructie per ongeluk een bestand hebben toegevoegd dat een ongebruikelijke hoeveelheid matches oplevert, dan
zal het systeem de procedure afbreken en u een foutmelding sturen. Neemt u in dat geval contact met ons op via de functie "Mail webmaster"

Nog vragen

Indien u vragen heeft kunt u via de website gebruik maken van de optie 'Mail webmaster". Wij helpen u graag.
Curatoren-net

Naam debiteur
Janssen

KvK-nummer Geboortedatum Plaats
87654321

janssen

Postcode Huisnummer Referentiecode
1234
1235
22-7-1956
1236
Amsterdam
1237
1234 AB
65
1238
Amsterdam 1234 AB
1239
22-7-1956
1240

:: zoekt op bedrijfsnaam, persoonsnaam en handelsnaam
:: zoekt uitsluitend op kvk-nummer, over het algemeen het meest betrouwbaar
:: zoekt uitsluitend op geboortedatum
:: zoekt op plaatsnaam binnen laatsbekend woonadres of vestigingsadres, statutaire vestiging en correspondentieadres
:: zoekt op de combinatie postcode huisnummer, na kvk-nummer zeer betrouwbaar
:: zoekt op plaatsnaam en postcode, veelal niet nuttig omdat postcodes uiteraard binnen een plaats vallen
:: zoekt op achternaam en geboortedatum, zeer betrouwbaar voor personen.

