De Graydon
Opheffingsscore
Voorspel hoe uw klanten zich de komende 12 maanden gaan ontwikkelen
en voorkom onvoorzien omzetverlies.
Op tijd betaald krijgen is van groot belang voor elke onderneming. Natuurlijk houdt u uw klanten goed in de gaten.
Op die manier signaleert u snel veranderingen in de financiële status van uw klanten. Maar bent u dan nog wel op
tijd met het treffen van betalingsmaatregelen?
De Graydon Opheffingsscore biedt u tot 12 maanden in de toekomst inzicht in potentiële wanbetalers en helpt
onverwacht omzetverlies te voorkomen.

Wat is de opheffingsscore?
De opheffingsscore voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat
bedrijven ophouden te bestaan. De score houdt rekening
met vele factoren, waaronder financiële data, betaalgedrag
en kredietrisico, maar ook met de activiteiten van moeder- of
dochterondernemingen.

De voordelen

Uniek aan de opheffingsscore is de focus op veranderingen
die plaatsvinden in de toekomst. Met de opheffingsscore
scant u uw klantportefeuille en voegt u bij elk bedrijf het
risico op opheffing toe. U segmenteert daarna eenvoudig
uw klanten en kunt aangepaste regels opstellen voor
bedrijven met een hoog risico op opheffing. Zo helpt de
opheffingsscore u om onverwachte verliezen te voorkomen.

-

Voorkom onbetaalde facturen

-

Uw klantportefeuille gesegmenteerd op toekomstige
ontwikkelingen

-

Klantbenadering aangepast op de klantgroep; 		
onderneem tijdig maatregelen indien nodig

-

Stuur uw financiële afdeling efficiënt aan

Waarom de opheffingsscore gebruiken?

De opheffingsscore bevat 5 categorieën:

Om uw bedrijf te laten groeien is een gezonde klantportefeuille
essentieel. U wilt namelijk inzichtelijk hebben hoe uw
klantportefeuille zich het komende jaar gaat ontwikkelen
en zo weinig mogelijk tijd besteden aan klanten die hun
facturen niet betalen. De opheffingsscore is een toepassing
die uit deze behoefte is voortgekomen.

1.

Zeer hoge kans op opheffing

2.

Hoge kans op opheffing

3.

Gemiddelde kans op opheffing

4.

Lage kans op opheffing

5.

Zeer lage kans op opheffing

Bent u op zoek naar continuïteit in uw bedrijfsprocessen?
Dan is de opheffingsscore onmisbaar. Deze score vormt een
goed uitgangspunt om uw klanten te segmenteren en, indien
nodig, striktere betaalafspraken te maken.

Elementen die de opheffingsscore bepalen:
-

Omvang van het bedrijf

-

Leeftijd van de onderneming

-

Juridische vorm

-

Sector waarin de onderneming actief is

-

Financiële data: totale activa, werkkapitaal

-

Financiële ratio’s: current ratio, equity ratio

Meer informatie?

-

Betaalgedrag

U kunt ons telefonisch bereiken op 020 567 99 50
of per mail naar verkoop@graydon.nl.

-

Gedrag van de onderneming: screening
op 86 opmerkelijke risicofactoren

-

Activiteiten van moeder- en dochterondernemingen

-

Kredietrating

Kijk ook voor onze andere producten op

www.graydon.nl

