Kredittovervåking i CreditPro
Kredittovervåking av norske foretak
Bisnodes kredittovervåking gir løpende meldinger om endringer hos dine kunder, noe som kan ha
betydning for kortsiktig eller langsiktig kredittrisiko – eller for kundeforholdet. Du får tettere kontroll på
løpende risiko og kan si ja til flere kunder og større kreditter.

Overvåking gir kontroll
Legger du dine kunder til overvåking, får du god kontroll på hvordan kundenes betalingsevne, vilje og
økonomi endrer seg. Har du utestående fordring på en kunde, kan et varsel om endring gjøre at du bør
iverksette tiltak som sikrer oppgjør eller tilbakekalling av varer. I andre tilfeller kan endringer hos en kunde
gjøre at kreditt åpnes igjen eller grensene økes. En endring kan også gjøre noe med hvor tett en kunde følges
opp av salgsapparatet.
Varsel om endringer
Noen ønsker å få meldinger på e-post, slik at man kan sette inn tiltak når noe skjer. Du kan selv velge hvilke
endringer som varsles.
Viktige varsler
Ratingendring, konkurs, betalingsanmerkninger, endring i styret og adresseendring er noe av det du får
daglige varsler om. I tillegg presenteres et dashboard som gir en god og intuitiv oversikt over risikofordeling
og trender på hele kundemassen.
Om kundene som overvåkes er mange, kan det være mer hensiktsmessig og mer oversiktlig å hente ut
endringsrapporter fra tjenesten. Det er god mulighet til å tilpasse tidsperioder og hvilke endringer du vil se.
Endringerapporten kan eksporteres til Excel.
Interaktivt dashboard med totalbilde og trender
Der selve overvåkingsmeldingene gir varsel om kortsiktige forhold eller tiltak med enkeltkunder, gir
et dashboard oversikt over total risikofordeling. Du får mulighet til å se trender og oppdage trusler og
muligheter på lengre sikt for hele kundemassen, og med selskapets totale inntektsgrunnlag.
Dashboardet er interaktivt, og du kan bruke det til å lage utvalg på kunde-/risikogrupper basert på hendelser,
geografisk tilhøringhet, kredittrating og omsetning.
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