Oppslag
Raske oppslag av nummer og navn med Cloudsuppliers
database. Cloudsupplier har utviklet et søkesystem for
kunder som ønsker en automatisk løsning for å hente
personinformasjon basert på navn og/eller telefonnummer.
Oppslag (tlf, navn, addresse):
• Oppslag av fornavn, etternavn, adresse, sted ved hjelp av telefonnr.
• Oppslag av telefonnr. Ved hjelp av fornavn, etternavn, adresse
• Oppslag i database i Norge
• Oppslag i database i Sverige
• Oppslag andre land på forespørsel
• Oppslag forspørsel via felles API interface
• Oppslag resultatet via felles API interface
• m.m.
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Cloud Supplier has developed a number search system (nss) for customers who would like
an automatic solution for personal information retrieval.

How does it work?
1. The EndUser, ie. the customer of Company X would like to register them selves on the
system.
Theyvirker
enter their
phone number.
Hvordan
det?
2. Company
X benyttes
receives the
andvarianter.
sent it to Cloud Supplier. Number query.
Løsningen
kan
i to number
forskjellige
3. Automatisk
Cloud Supplier
has agreement
Number Man
Name
in the
1.
oppkobling
via API erwith
den several
første varianten.
vil daDatabase
få et api providers
med brukernavn/
Nordic
countries
now adding more countries to the list. Cloud Supplier does the
passord
og kan and
gjøreare
spørringer.
needed request to the Number  Name  Database, and retrieves First Name, Last Name,
Street
Address,
City etc
 Or NOT
FOUND.
Svaret
man fårZip,
er navn,
adresse
etc basert
på om man sender inn telefonnummeret eller
navn. Eller melding om at navn eller nummer ikke ble funnet.
4. If the information is found or not, the details are sent to Company X and the EndUser is
receiving
a text
message
with
information
on how
toSMS
proceed.
2.
Den andre
varianten
er at
sluttbruker
sender
inn en
med navn eller telefonnummer.
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Cloud Supplier need partners who can provide programatically automatic number search.
Cloud Supplier will make an integration from their platform to the number search partner
such the query from the different Comany X, Company Y, etc will be transparent.
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