Graydon Forecasting Analyse
In de huidige periode van onzekerheid en discontinuïteit, is het goed om inzicht te hebben in hoe de omzet van
uw bedrijf zich ontwikkelt. Om te bepalen welke acties er wanneer nodig zijn om succesvol te herstellen van de
coronacrisis, is het van cruciaal belang inzicht te hebben in uw startpunt en de toekomstige ontwikkelingen aan de
vraagkant, blijkt uit recent onderzoek van McKinsey. Als uitgangspunt voor een goed herstel gelden een kloppend
klantbeeld en de mogelijke economische scenario’s. Wat is de impact van COVID-19 op uw klantenportefeuille?
En welke effecten heeft de huidige crisis nu en in de toekomst op de omzet van uw bedrijf? Door middel van de
Graydon Forecasting Analyse kunt u hier inzicht in krijgen.
Alhoewel het bedrijfsleven altijd al aan verandering onderhevig is,
brengt het Coronavirus plotseling onvoorziene gevolgen met zich mee
met verregaande consequenties voor verschillende sectoren. Soms
zijn deze positief, maar er zijn ook veel bedrijven die grote verliezen
lijden. Om te kunnen bepalen welke actie u het beste kunt ondernemen
om risico’s te beperken en kansen aan te grijpen, zijn betrouwbare
inzichten belangrijker dan ooit.

Hoe de voorspelling tot stand komt
De Graydon Forecasting Analyse laat in één oogopslag zien hoe
u in uw omzet geraakt wordt door de huidige crisis, als gevolg van
het Coronavirus. Hiervoor wordt uw gehele klantportefeuille tezamen
met uw prospecten (mits dit gewenst is) geanalyseerd. Met de data
en scoremodellen van Graydon kan per klant of prospect de impact
van COVID-19 op hun bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit worden
ingeschat.

Wat laat de Graydon Forecasting Analyse u zien?
De Graydon Forecasting Analyse geeft u per economisch scenario van
het CPB antwoord op drie vragen:
1. Hoeveel procent van mijn omzet is aan risico onderhevig door
de aankomende faillissementsgolf?
2. Welk deel van mijn omzet komt in het geding door klanten die
hun activiteiten stopzetten?
3. Welk deel van mijn omzet loopt mogelijk risico door klanten
die nu de hand op de knip houden?
Is de impact van de coronacrisis op uw omzet problematisch? Dan
kunt u hier actie op ondernemen. U weet dan namelijk precies waar de
sterke en zwakke schakels zich bevinden binnen uw klantenportefeuille
en kunt hier indien noodzakelijk en mogelijk uw kostenposten op
aanpassen.

Door deze informatie te combineren met de door uzelf aangeleverde
omzet per klant, openstaande betalingen van klanten en eventuele
verlengdata, weet u direct wat de impact van de coronacrisis op
uw omzet kan zijn. Om hier een zo nauwkeurig mogelijk beeld
van te creëren, vragen we u ook om KPI’s aan te leveren, zoals
omzetdoelstellingen en het churn percentage. Daarnaast wordt er in
de analyse rekening gehouden met het belang van de inkoop van uw
product of dienst voor uw klanten.

De impact van COVID-19 op het bedrijfsleven

Verschillende scenario’s

De COVID-19 Impacted Credit Rating geeft daarnaast een
kredietrisicoclassificatie aan uw relaties, die gecorrigeerd is voor de
impact van de coronacrisis. De COVID-19 Impacted Kredietlimiet
geeft concreet aan tegen welk bedrag het verantwoord is zaken te
doen met een bepaalde relatie, waarbij de impact van de coronacrisis
is meegenomen in de berekening. Deze en andere scores en
rekenmodellen worden ingezet in de Graydon Forecasting Analyse.

De Graydon Forecasting Analyse houdt rekening met de vier
economische scenario’s van het CPB inzake COVID-19. Welke
gevolgen zullen er zichtbaar worden als de beperkingen op korte
termijn opgeheven worden, en wat zal er gebeuren wanneer de
beperkingen door COVID-19 langer aanhouden? En wat betekent ieder
scenario voor uw toekomstige omzet? Uw verwachte omzet kan per
economisch scenario verschillen.

Om de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven goed in te
schatten, heeft Graydon verschillende scores ontwikkeld. Zo bepaalt
de Graydon COVID-19 Impact Score de impact van de coronacrisis
op de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven. De score duidt aan
welke bedrijven bovengemiddeld geraakt worden door COVID-19. Dit
biedt u de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met uw relatie om
gezamenlijk tot goede zakelijke afspraken te komen.

Meer informatie?
We vertellen u graag meer. Neem contact met ons op via
service@graydon.nl of bel naar 020 567 95 01

