Atradius Atrium
Atradius Atrium, tehokasta luotonhallintaa
Atradius Atrium -portaalissa hoidat helposti päivittäisiä
limiittiasioitasi ja analysoit asiakasportfoliotasi.
Atradius Atrium on rakennettu ostajien eli sinun asiakkaittesi ympärille.
Atriumin avulla voit hakea helposti luottolimiittejä ja tehdä ostajia koskevia
päätöksiä. Siirryt suojatun kirjautumisen jälkeen automaattisesti pääsivulle
ja sopimuksen yleisnäkymään. Sieltä etenet yhdellä klikkauksella katsomaan
tarkempia tietoja limiittipäätöksistä, ostajaluokituksista, sopimuksesta tai
sopimusryhmistä sekä erääntyneistä saatavista. Haet helposti uusia luottolimiittejä tai päivität nykyisiä luottolimiittejä, ilmoitat erääntyneistä saatavista ja tallennat yrityksesi liikevaihtoilmoituksen.
Pääset myös lukemaan liiketoimintasi kannalta hyödyllisiä maaraportteja ja
taloudellisia katsauksia. Saat lisäksi pääsyn myös Atradius Insightsiin, jonka
avulla voit seurata trendejä ja vastata ennakoivasti portfoliosi muutoksiin.

Atradius Atrium avulla:
 Saat yleisnäkymän portfoliostasi
 Hallinnoit limiittejä
 Tallennat erääntyneet saatavat ja seuraat tilannetta
 Saat tietoa ostajistasi
 Teet liikevaihtoilmoituksen
 Voit lukea ostajien toimialaa tai markkinoita koskevia julkaisuja
 Saat tiedon portfoliossasi tapahtuneista muutoksista ja suoritat tarvittavat toimenpiteet
 Pääset monipuoliseen analyysityökaluun, Atradius Insightsiin

“Hämmästyttävän selkeä järjestelmä!”

www.atradius.fi

Atradius Atrium

Selkeä, reaaliaikainen, monipuolinen
Aikasi on arvokasta. Sen vuoksi on tärkeää, että asiointisi
Atradiuksen kanssa on helppoa ja sujuvaa.
Atradius Atrium on edistyksellinen luotonhallinnan työväline. Saat heti
kirjauduttuasi yleiskuvan aktiivisista luottolimiiteistäsi, erääntyneistä saatavista sekä portfoliossasi tapahtuneista muutoksista, jolloin päivittäisten
rutiinien hoitaminen on nopeaa ja vaivatonta.
Koska Atradius Atrium auttaa sinua minimoimaan luotonhallintaan käyttämäsi ajan, voit keskittyä olennaiseen eli kaupankäyntiin. Atradius Atriumissa voit etsiä helposti myös uusia mahdollisia kauppakumppaneita
ympäri maailmaa ja tarkastella heidän luottoluokituksiaan.
Atradius Atrium on suunniteltu ja rakennettu yrityksesi ympärille. Atradius
Atrium tarjoaa sinulle kaikki portfolion tehokkaaseen hallinnointiin tarvitsemasi ominaisuudet. Saat haluamasi tiedot aina nopeasti. Atradius Atriumin käyttö on maksutonta kaikille Atradiuksen asiakkaille.
Atradius Atrium on aina tukenasi
 Voit kirjautua sisään missä ja milloin tahansa, käyttäen tietokonetta,

tablettia tai älypuhelinta
 Hyödynnät monikielisiä ja monikäyttöisiä toimintoja
 Löydät helposti nykyiset asiakkaat sekä uudet potentiaaliset kauppa-

kumppanit
 Saat reaaliaikaisesti tiedot portfoliosi muutoksista
 Säästät aikaa mukauttamalla ilmoitusasetuksia ja oletusvalintoja

“Kaikki on nyt järjestetty asiakkaideni ympärille, mikä
on minulle tärkeintä.”

Katso video ja opi lisää Atriumista:

Katso video | Atradius Atrium

www.atradius.fi

Atradius Insights
Palkittu analyysityökalu
Kirjautuessasi Atriumiin pääset samalla myös palkittuun portfoliotyökaluun, Atradius Insightsiin.
Nykyaikaisessa kilpailuhenkisessä toimintaympäristössä helposti saatavilla oleva
tieto ja tehokkaat välineet tiedon analysoimiseksi voivat antaa ratkaisevan kilpailuedun. Atradius Insights on suunniteltu seuraamaan portfolion suorituskykyä, tunnistamaan riskit ja mahdollisuudet, havaitsemaan trendit ja reagoimaan ennakoivasti
muutoksiin.
Hallitse ostajaportfoliotasi tehokkaammin:
 Havaitset portfolion trendit ja kehityksen kuten ostajien rating-keskiarvon ja

hyväksymisasteen
 Näet ensin yleiskatsauksen ja tutustut sitten yksityiskohtiin vain kolmella klik-

kauksella
 Saat nopeasti käsityksen ostajaportfoliostasi, limiiteistä ja erääntyneistä saata-		

vista
 Tunnistat mahdollisuudet ja riskit interaktiivisilta maailmankartoilta
 Huomaat poikkeamat ja lisäselvityksiä vaativat alueet kaavioiden avulla
 Ennakoit vakuutusturvaan liittyvät muutokset
 Viet valitut tiedot Exceliin ja kopioit grafiikoita omiin esityksiisi

“Kiitos Atradiuksen, saan runsaasti tietoa
päätöksenteon tueksi.”

Atradius Insights

Katso video ja opi lisää Atradius Insightsista

Katso video | Atradius Insights

www.atradius.fi

Seuraa Atradiusta
sosiaalisessa
mediassa

www.atradius.fi

