Graydon
Credit Reports
Alle informatie om risico’s op
wanbetaling en groeikansen
goed in te schatten
Wat doet u als u een nieuwe zakenrelatie ontmoet of een nieuwe medewerker wilt aannemen? U gaat op zoek naar
extra informatie om meer over de persoon in kwestie te weten te komen. Doet u dat ook met de bedrijven die bij u
een bestelling plaatsen en uitstel van betaling krijgen? Eén derde van alle facturen wordt te laat of helemaal niet
betaald. Het is een rechtstreekse aanslag op uw winstmarge. Ondanks dat er voldoende informatie
beschikbaar is om het risico op wanbetaling correct in te schatten. Of om groeikansen te ontdekken. Waarom
zou u daar geen gebruik van maken?
Als u met uw bedrijf wilt groeien, dan dient u voortdurend
risico’s en kansen af te wegen. Het is dan ook belangrijk
dat u goed geïnformeerd bent, zodat u in het belang van
uw onderneming snel de beste zakelijke beslissingen kunt
nemen. Gelukkig is er voldoende data beschikbaar waar u
zich op kunt baseren.

Graydon Credit Reports
Graydon Credit Reports verschaft u alle informatie die u
nodig heeft. Baseer uw beslissingen op basis van officiële
bronnen, big data en community data. Alle informatie
(samenvatting,
bedrijfsprofiel,
ratings,
financials,
betaalgedrag,
bedrijfsstructuur,
uitzonderlijke
kenmerken) heeft haar waarde om het totaalbeeld van
een onderneming, een vereniging of een zelfstandige in
kaart te brengen. Al deze gegevens samen geven u een
goed beeld van het risico- en het groeiprofiel van een
onderneming. Met betrouwbare financiële inzichten
beperkt u uw risico’s en verhoogt u uw opbrengsten.

“Het platform zelf ziet er mooi uit,
niet schreeuwerig en een rustige
omgeving waar je alles in één
oogopslag in je scherm ziet”.
Johan Lekx, Multilease

Voor marketing, sales & finance
Bedrijfsinformatie is uitermate geschikt om de financiële
situatie van een zakenrelatie goed in te schatten. En toch is
het uitgebreider
dan een simpele credit check.
Bedrijfsinformatie helpt u om betalingsrisico’s te
beheersen, maar geeft u ook inzicht in het
groeipotentieel van uw zakenpartner. U krijgt op die
manier kansen om in een breder perspectief te
onderhandelen.

Waarom Graydon Credit Reports?
Altijd alle beschikbare gegevens, relevant
en betrouwbaar
Innovatieve scores (incl. Groeiverwachting en Kans
op opheffing) en unieke inzichten
Overzichtelijke en eenvoudige weergave in
verschillende tabbladen
Informatie in- en uitklappen voor betere leesbaarheid
Permanent op de hoogte van kansen en risico’s

Ook
marketing
en
sales
zijn
gebaat
bij
bedrijfsinformatie. Op basis van een kredietrapport
weten ze meteen welke voorwaarden ze kunnen hanteren
en weten ze of een bedrijf groeipotentieel heeft

Data-integratie
U kunt de data, scores en inzichten ook integreren via
onze API, zodat u de data rechtstreeks in uw vertrouwde
systemen en applicaties heeft.

Wilt u meer over dit onderwerp te weten komen?
Onze adviseurs helpen u graag.
Bel 020 567 97 50 of mail naar verkoop@graydon.nl.

Eenvoudige en snelle zoekfunctie
Mobile responsive

Meer weten?
Wilt u meer weten over Graydon Credit Reports of een demo
aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Kijk ook voor onze andere producten op

www.graydon.nl

