Atradius Insights
Ole askeleen verran edellä
Tämän päivän kilpailuhenkisessä toimintaympäristössä helposti saatavilla oleva ajantasainen ja perusteellinen tieto voi olla ratkaiseva etu. Kun sinulla on välineet ostajaportfoliosi
arviointiin ja uusien mahdollisuuksien ja riskien ennakointiin, olet askeleen verran edellä
kilpailijoitasi.

Atradius Insights auttaa hallitsemaan portfoliotasi
tehokkaammin
Atradius Insights on verkon kautta käytettävä business
intelligence –työkalu, joka on suunniteltu yhdessä asiakkaidemme kanssa vastaamaan heidän tarpeisiinsa portfolion hallinnassa. Huippuominaisuudet ja vuorovaikutteinen
käyttöliittymä tekevät tästä työkalusta luottovakuutusalan
uuden standardin.
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Voit seurata portfoliosi trendejä ja kehitystä
Ennakoit helpommin vakuutusturvaan tulevat
muutokset
Käytät interaktiivisia maailmankarttoja tunnistaaksesi
mahdollisuudet ja selkeät riskialueet
Havaitset poikkeamat tai lisäselvityksiä tarvitsevat
alueet nopeasti uusien kaavioidemme avulla

Yleisnäkymä

Sopimuksen tiedot
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Näet portfoliosi tämänhetkisen tilanteen ja sen
viimeaikaiset muutokset yhdellä silmäyksellä
Vaihdat helposti eri näkymien välillä ja näet joko
luottolimiitit ja ostajaluokitukset tai sopimuksen
yleiskatsauksen ja erääntyneet saatavat
Siirryt helposti suoraan yleisnäkymästä taustalla
oleviin tietoihin

Luottolimiitit
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Sopimukset – yleiskatsaus sopimusten kokoon,
hyväksymisasteeseen ja ostajaluokituksen painotettuun keskiarvoon
Ostajamaat – maailmankartta, joka havainnollistaa
ostajaluokituksen painotetun keskiarvon ja ostajamaakohtaisen ostajien vakuututetun kokonaisriskin
Ostajat – yhteenveto heikentyneistä, parantuneista
tai muuttumattomista ostajaluokituksista valittuna
ajanjaksona sekä yhteenveto ostajakonserneista ja
yhteisistä ostajista
Kehitys – ostajaportfolion trendit limiittihakemusten
ja -päätösten, keskimääräisten ostajaluokitusten ja
hyväksymisasteiden suhteen
Päätökset – kaikki valittuna ajanjaksona tehdyt
limiittipäätökset ostajaluokitusten mukaan ryhmiteltyinä
Vähennykset – yhteenveto limiittien alentamisista (irtisanomiset, pienentämiset, vanhentumiset,
peruutukset)
Tulevat tapahtumat – yhteenveto luottorajapäätöksistä, joiden osalta luottoraja joko irtisanotaan tai
joiden voimassaolo päättyy seuraavan 12 kuukauden
aikana
Palvelun nopeus – näyttää, kuinka nopeasti Atradius
teki päätöksen limiittihakemuksen vastaanotettuaan

■■

Ostajamaat – maailmankartta, joka havainnollistaa
vakuutusmaksun määrän sekä haetut ja maksetut
korvaukset ostajamaittain
Asiakkuushistoria – yleiskuva liiketoiminnan kehityksestä, vakuutusmaksun määrästä sekä haetuista
ja maksetuista korvauksista
Vahinkotapaukset – näyttää haettujen korvausten ja
maksettujen korvausten erotuksen
Vahinkosuhde – näyttää tiedon maksetuista korvauksista suhteessa vakuutusmaksuun
sopimuksittain
Erääntyneet saatavat – näyttää listan kaikista
avoimista ja suljetuista erääntyneeksi ilmoitetuista
saatavistanne

Erityisominaisuudet
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Palvelun havainnollistava suunnittelu mahdollistaa
sujuvan selailun eri näyttöjen välillä
Tarkastele yleisnäkymää tai syvenny yksityiskohtaisempiin tietoihin vain kolmella klikkauksella
Suodata, lajittele tai etsi tarkempia tietoja helposti
Siirrä valitsemasi tiedot Exceliin tai kopioi grafiikka
omiin raportteihisi
Tarkkailulistan avulla seuraat valitsemiasi ostajia
Katso tarkemmat tiedot mistä tahansa ostajasta
Valitse haluamasi valuutta
Luo ja ylläpidä omia sopimusryhmittelyjä ja ostajamaaryhmiä omilla käyttäjätunnuksillasi

Kirjaudu sisään: https://insights.atradius.com

Haluatko tietää, mitä asiakkaamme
sanovat Atradius Insights -sovelluksesta?

“Olemme saaneet uuden näkökulman luottovakuutusmaailmaan. Voimme käyttää suodattimia ja katsoa
tuloksia eri aspekteista.”
Hunter Douglas – Marcel Stakenburg (Luottovakuutusjohtaja).

“ Meillä ei ole varaa ottaa turhia riskejä. Meillä on nyt parempi näkymä
kaikkeen tietoon, jota meillä tällä hetkellä on. Yleisnäkymistä näemme
kaiken tarvitsemamme tiedon eri tekijöiden kehityksestä. Minusta tämä
on edistysaskel ja parasta mitä olemme nähneet näillä markkinoilla.”
Ingram Micro – Frédéric Wittemans (Sr Director European Credit)

“ Olen asiakkaana erittäin iloinen, että saimme osallistua tämän työkalun
työkalun kehittämiseen yhdessä Atradiuksen kanssa. Liiketoiminnassa
tulee olla mahdollisimman ennakoiva, ja tämä työkalu auttaa meitä
siinä”
Electrolux Group – Arne Antonsson (Global Chief Credit Officer)

“ Ole askeleen edellä. Luottoriskit ovat aina myös mahdollisuuksia.
Tämä työkalu vie meidät seuraavalle tasolle. Se näyttää samanaikaisesti riskit, mahdollisuudet ja etenemisvaihtoehdot. Tämän uuden työkalun avulla pystymme entisestään yhtenäistämään liiketoimintaamme.”
Philips – Javier Gimeno (Luottoriskijohtaja)
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