Graydon
Risicoanalyse
Wanneer een leverancier en/of klant niet voldoet aan de betalingsverwachtingen kan dat grote gevolgen hebben voor uw
organisatie. Denk bijvoorbeeld aan hogere ontwikkelkosten, late betalingen, continuïteitsschade en ontevreden klanten.
En dit wilt u natuurlijk voorkomen. Met de Graydon Risicoanalyse krijgt u een financieel overzicht van uw zakelijke relaties.
Want hoe afhankelijk is uw bedrijf van één bepaalde
leverancier? En in hoeverre is deze leverancier weer afhankelijk
van zijn opdrachtgever? Het is belangrijk om de gevolgen in
kaart te brengen wanneer er onverhoopt een leverancier niet
meer kan leveren of failliet gaat. Deze informatie wordt nog
belangrijker wanneer het gaat om een leverancier die cruciale
producten en/of diensten levert voor uw bedrijf.
Met de Graydon Risicoanalyse beantwoordt u de volgende
vragen:
•
•
•
•
•
•

In welke sectoren bevinden mijn relaties zich? En hoe
groot zijn deze bedrijven?
Welke relaties vormen een financieel risico of brengen
mogelijke reputatieschade met zich mee?
Welke relaties krijgen een rode vlag? En waarom?
Welke bijzonderheden (XSeptions) zijn geregistreerd bij
mijn relaties?
Hoe scoren mijn relaties op de belangrijkste (financiële)
scores van Graydon?
Wat is de impact van COVID-19 op het Nederlandse
bedrijfsleven?
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Unieke analyse
Het is belangrijk om eerst inzicht te krijgen in uw klanten
en leveranciers. Daarom wordt de Graydon Risicoanalyse
gemaakt aan de hand van uw eigen klantdata. Deze
combinatie laat zien wie uw belangrijkste klanten zijn, welke
klanten de hoogste omzet leveren of van welke leveranciers
u het meest afhankelijk bent. De Graydon Risicoanalyse
brengt dit letterlijk voor u in kaart.

De Graydon COVID-19 impact XSeption
Door de COVID-19 pandemie verkeren we in een zeer
onzekere tijd. Om inzicht te krijgen in de impact van de
COVID-19 op het Nederlandse bedrijfsleven, heeft Graydon
COVID-19 impact XSeption ontwikkeld. Deze XSeption wordt
meegeleverd in de Graydon Risicoanalyse.

Wilt u weten of u financieel risico loopt met
uw leveranciers en/of klanten?
Start met de Graydon Risicoanalyse.
Neem voor meer informatie contact met ons op via
service@graydon.nl of bel naar 020 567 95 01.

