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Overvåking
Med Creditsafes overvåkingstjeneste får du viktig informasjon om dine kunder og  
leverandører når det skjer en endring som kan påvirke risikonivået. Ved å oppdage  
tidlige faresignaler kan du handle raskt. 

Statistikk viser at eksisterende kunder står for  
80 prosent av alle tap på kreditt. Tør du å ta den  
risikoen? Gjennom dagsaktuelle varslinger hjelper  
vi deg å unngå dette og oppdage tidlige endringer.  

Full kontroll
Overvåkingstjenesten er et viktig kompliment til kredit-
topplysninger, der du får informasjon om kunder og  
leverandører så fort det skjer en endring. Dersom kunden 
får en ny rating, det registreres nye betalingsanmerkninger 
eller et nytt regnskap leveres, får du umiddelbart en  
automatisk e-postvarsling.  På denne måten har du alltid 
kontroll på endringer som kan påvirke risikovurderingen.

 
Hvilke forandringer er viktige for deg?  
For å få informasjon om de endringer som er viktige for deg, 
velger du selv hva du ønsker å overvåke. Du velger også selv 
hvor mange foretak du vill overvåke, og får umiddelbart 
varslinger om endringer på e-post. 

 
Vil du overvåke utenlandske foretak? 
Creditsafes overvåking er en internasjonal tjeneste som  
gjør det mulig å overvåke foretak i flere land og administrere  
ulike porteføljer. Det er like enkelt å overvåke et fransk  
foretak som et norsk. 

 
 

Oppdatert kunderegister 
Med smarte funksjoner kan du lese inn hele eller deler  
av foretakets kunderegister og eksportere med oppdatert  
informasjon så ofte du vil. Takket være overvåkingen,  
holder du kunderegisteret oppdatert. 

 
Skap ulike porteføljer  
For at ditt foretak skal kunne jobbe strukturert og spare 
både tid og penger, er det mulig å skape porteføljer for 
ulike kundekategorier. Du kan også skape forskjellige  
porteføljer for ulike foretaksformer. Det er nyttig å vite at 
det ikke sendes gjenpartsbrev fra tjenesten overvåking.

 
Kredittopplysning inkludert 
I tillegg til de nevnte fordelene med tjenesten, inngår også 
kredittopplysning på alle foretak du overvåker. Dette gjør  
at du kan følge ekstra godt med -  ikke bare på kundene 
dine, men også på leverandører, konkurrenter og andre 
foretak som er viktige for din næringsvirksomhet.  

Vil du vite mer om Creditsafes overvåking?  
kontakt oss på telefon: 800 24 722  
eller via e-post: info@creditsafe.no

www.creditsafe.no
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  Tidlige faresignaler ved endringer 

  Spar tid med dagsaktuelle oppdateringer

  Du har alltid riktig informasjon om kunden

  Du velger selv hvilke variabler du vil overvåke

  Unngå å hente ut unødvendige kredittopplysninger

  Alltid oppdatert kunderegister

  Mulighet til å handle raskt når risikoen øker

  Skap egne overvåkingsporteføljer

  Overvåk foretak i flere land i samme løsning

  Kredittrapport inngår på de foretak du overvåker

Fordeler med tjenesten overvåking

VELG BÅDE GLOBALE OG  
LOKALE VARSLINGSINNSTILLINGER


