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Valvonta
Creditsafen valvontatoiminnon avulla saat tietoa asiakkaidesi yritystiedoissa tapahtu-
vista muutoksista. Aikaisten varoitussignaalien ansiosta pystytte reagoimaan nopeasti 
muutoksiin. Ja mikä parasta, valvonnassa olevien yritysten luottotietoraportin saatte 
ilman lisäveloitusta. 

Valvonnan avulla nopeaa reagointia 
Valvonta on täydentävä palvelu luottotietoraportin rinnalle, 
josta saat automatisoidusti informaatiota asiakasyrityksen 
tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Mikäli esimerkiksi  
asiakkaan maksukyky heikkenee, saat siitä varoittavan  
informaation sähköpostitse. Valvonnan ansiosta voit tuntea 
olosi turvalliseksi koska tiedät asioiden olevan kontrollissa. 
 
Pidä asiakasrekisterisi päivitettynä 
Järkevällä ja helppokäyttöisellä ratkaisullamme, voit  
halutessasi siirtää asiakasrekisterinne tietoja valvontaan 
niin usein kuin haluatte. Valvonnan ansiosta voitte pitää 
asiakasrekisterinne päivitettynä luottokelpoisilla yrityksillä 
ja turvata näin esimerkiksi toimitusten toteutumisen. 
 
Kehittynyt ja monikäyttöinen järjestelmä 
Creditsafella on markkinoiden kehittynein valvontajärjes-
telmä. Valitset itse kuinka montaa yritystä haluat valvoa 
ja saat välittömästi viestin, mikäli asiakasyrityksen riski-
arviointiin liittyvissä tiedoissa tapahtuu muutoksia. 10 tai 
10 000 yrityksen valvonta on siis yhtä helppoa. Voit myös 
itse valita ketkä henkilöt yrityksessänne saavat valvontaan 
liittyvät valvontaviestit sähköpostitse ja valittavanasi ovat 
myös parametrit, joita haluatte valvoa. Ajan ja kustannus-

ten säästämiseksi olemme mahdollistaneet myös asiakkai-
den luokittelun omiin portfolioihin. 
 
Luottotietoraportti mukana hinnassa 
Kaikkien edellä mainittujen etujen lisäksi saat myös kaik-
kien valvonnassa olevien yritysten luottotietoraportit ve-
loituksetta. Voit näin asettaa valvontaan asiakkaiden lisäksi 
myös esimerkiksi yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat, 
kilpailijat ja muut yritykset, jotka ovat liiketoimintanne 
kannalta tärkeitä. 

On tilastollisesti todistettua, että yli 80 % kaikista luot-
totappioista aiheutuu olemassa olevien asiakkaiden 
maksukyvyttömyydestä. Uskallatteko siis ottaa riskin? 
Ajankohtaisten analyysien avulla pyrimme auttamaan teitä 
kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa.

Haluatko tietää enemmän Creditsafen valvonnasta? 
Ota meihin yhteyttä puhelimitse +46 (0)31 725 50 00 

tai sähköpostitse info@creditsafe.se.



CREDITSAFEN VALVONNAN AVULLA VOITTE  
REAGOIDA HETI MYÖHÄSTYNEISIIN MAKSUIHIN

  Pitämään asiakasrekisterin päivitettynä.

  Vähentämään yrityksenne kustannuksia varoittamalla 
asiakasyrityksen heikentyneestä maksukyvystä.

  Lisäämään yrityksenne voittomarginaalia, nostamalla 
niiden asiakkaiden luottorajaa, joiden luottoriski on 
pieni.

  Varmistamaan, että kaikkien asiakkaiden luottokel-
poisuus on testattu.

  Turvaamaan yrityksenne toimitusten saannin jatkuvasti 
päivittyvän luottokelpoisuus informaation ansiosta.

  Havaitsemaan asiakkaiden, toimittajien ja kilpaili-
joiden tilanteissa tapahtuvat muutokset hyvissä ajoin.

Creditsafen valvonta auttaa sinua:

www.creditsafe.fi


