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Risicomanagement door 
betere samenwerking. 

Vandaag meer dan ooit.

Informatie delen tussen bedrijven binnen een 
gemeenschappelijke groep (een closed user group
of credit circle)  is niet nieuw. Het gaat dan over 
krediet-gerelateerde zaken over klanten, zoals 
betalingsgedrag of dubieuze debiteuren.

Het Creditsafe Industrie 
Informatie Platform: de kracht 
van collectieve samenwerking.

Het nieuwe Creditsafe Industrie Platform:

1. een volledig geautomatiseerde en betrouwbare 
informatie-uitwisseling tussen deelnemers;

2. exclusieve inzichten in het betalingsgedrag van 
de branche tot geanonimiseerde facturen per 
debiteur inclusief historie;

3. toegang tot een volledige reeks 
kredietinformatiediensten voor elke 
deelnemer; 

4. vertrouwde en online communicatiekanalen 
voor professionals om samen te werken;

5. integraties met risicodiensten van derden, zoals 
aanmanings- en incasso workflows en beheer 
van verzekeringspolissen.



Samenwerking 
tussen partijen in 
een sector in een 
closed usergroup.

Het Creditsafe Industrie Platform stelt partijen in verticale 
industriesegmenten in staat nauw samen te werken en relevante 
informatie over debiteuren te delen. Zo wordt efficiëntie verbeterd 
en sectorbreed het kredietrisico's verminderd.

Het informatieplatform verzamelt, verwerkt en 
levert kredietinformatie. Het faciliteert informatie 
uitwisseling tussen kopers en verkopers in 
specifieke industriesegmenten. Aan de basis staan 
de betalingsgegevens van debiteuren. Deze 
worden gecombineerd met financiële gegevens 
uit de databases van Creditsafe.

De debiteuren in het Platform zijn de 
datasubjecten. De relevantie van het Industrie 
Informatie Platform neem in kracht toe met:

• de overlap van klanten in een branche;

• kopers die kunnen kiezen uit verschillende 
verkopers of veel aanbod-alternatieven, 
winkelen en prijzen;

• het aantal verkopers - klanten of deelnemers aan 
het platform - in een branche;

• het risico of de gevolgen van fraude of niet-
betalingen voor individuele deelnemers.

Faciliteert en 
optimaliseert relaties en 
informatiestromen 
tussen relevante spelers 
in een branche.

Waarom en voor wie zijn de Industrie Platformen geschikt.



Overzicht Industrie 
Platform diensten

Het delen van betalingservaringen is de basis 
van de Platform samenwerking

Betalingservaringen

Industry platform dashboard, met toegang 
tot alle informatiediensten van Creditsafe

Industry Platform Dashboard ‘4DL’

Maatwerk beslisregels en implementatie van 
kredietbeleid en –regels op bedrijfsniveau.

Provenir decision engine

Portolfio management en risicobewaking

Monitoring

Afstemming met kredietverzekeringspolissen en 
werkafspraken en beslisregels.

Policy management

Uitgebreide Kredietinformatierapporten over 
debiteuren  buiten Platform

Kredietrapporten en -scores

Integratie met S4Dunning software 
(cloud-based)

Debiteurenbeheer services

CM Community networking
Interactieve ‘peer to peer’ chat Forum en (online) 
events en nieuwsletters en sectorinformatie



5 basis Industrie 
Platformen

• leveranciers
• electra

Bouw

• weg, water en lucht
• delivery

Logistiek

• copiers
• afval en disposables
• huur en lease
• energie

Facility

• payrolling
• wagenpark
• uitzend

Staffing

• catering
• zakenreizen
• restaurants

Hospitality

De 5 industriesegmenten 
en closed user-groups zijn 
georganiseerd rond de 
gemeenschappelijkheid van 
kopers en kenmerken van 
de sector.

Elk industrieplatform heeft 
hoofd- en sub cirkels.

Creditsafe Trade Circle
• Industrie onafhankelijk, voor 

deelnemers buiten de 5 
hoofdsectoren

• Gemaakt voor 3DL and TPD 
klanten.

6th Credit Circle



Bescherm u zelf 
door meer 

informatie te delen. 

Vandaag de dag meer dan ooit zijn real-
time, nauwkeurige en direct beschikbare 
gegevens cruciaal. Bescherm uzelf door 
gegevens te delen.

De COVID-crisis heeft een grote impact op uw klanten. 
Hoe overleven ze en hoe betalen ze u en anderen? Het 
Industrie Informatie Platform biedt u dagelijkse updates 
over het betalingsgedrag in uw branche in een netwerk 
van samenwerking met branchepartners.

Bouw | Logistiek | Facility | Staffing | Hospitality



Specificaties 
in meer detail

• Industrie specifiek Dashboard (web portal) 

• Credit checks en business informatie rapporten 
(NL en Int)

• Monitoring (Alerts) en Monitoring Dashboard

• Delen van betalingservaringen  gecombineerd 
met ook de Creditsafe Payment Data pool

• Industrie specifiiek beslissinge en kredietregels en  
workflows (Provenir decision engine)

• Maatwerk pre- or post (credit) policies

• 3D Ledger Portfolio management dashboard

• Export and import functies

• Management informatie en audit rapporten

• Communication peer to peer op het Chat Forum

• kredietverzekerings- en incasso files

• Back-office integrations met CS Connect APIs
(Restful API / JSON)

• Credit management software en aanmaningen 
management (3rd party)

Creditsafe beheert 
verschillende 
industrieplatforms en 
blijft nieuwe branche 
specifieke 
platformdiensten en 
partnerschappen met 
dienstverleners 
ontwikkelen.

Voorbeelden van Platform services



Hoe eenvoudig 
stapt u in een 

Platform?

Lage investering en hoog 
rendement: meer data, 
extra services, beter 
inzicht en minder risico’s.

Lid worden van een kredietcirkel is makkelijk. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om lid te worden. U 
kunt zelfs een geheel nieuwe Credit Circle starten, 
aangezien de data- en service-infrastructuur van het 
Industrie Platform kan worden afgestemd op 
verschillende belangengroepen.

1. Sluit u aan bij een van de 5 
kredietcirkels in de branche

2. Word lid van de algemene Trade Circle
van Creditsafe

3. Breid uw uw bestaande 3DL- of TPD-
service uit met een credit circle.

4. Start uw eigen kredietcirkel als een 
nieuwe groep of brancheverenigingen.



Wij introduceren ons nieuwe Informatieportaal. Snel, toegankelijk en met nog meer diensten en informatie Stay Safe programma
inclusief


