
Hämta nya kreditupplysningar 
endast när det behövs
Bevakning är ett effektivt hjälpmedel för att hålla dig 
uppdaterad när det sker förändringar på dina kunder, 
leverantörer, partners, prospekts eller varför inte 
konkurrenter. Genom att bevaka dina affärskontakter 
hämtar du endast nya kreditupplysningar när du vet 
att det skett en förändring och du undviker att skicka 
onödiga omfrågekopior och störa kundrelationen.
 

Agera direkt och få betalt!  
Informationen i en kreditupplysning uppdateras  
varje dag. Om en kund är påväg mot konkurs eller får 
förändrad risknivå finns en mängd varningssignaler  
- genom att bevaka företaget kan du upptäcka dessa 
i tid och hinna agera. Tidiga varningssignaler hjälper 
dig att minska dina kreditrisker och få betalt. 

Välj själv vad du vill bevaka
I dagens stora informationsflöden ser vi till att du 
endast får information om händelser som är viktiga 
för din verksamhet. Du väljer själv vad du vill bevaka 
och skräddarsyr kriterier utifrån kundkategori eller 
bolagsform. Exempelvis kan du bevaka rating, skulder, 
anmärkningar, adress eller styrelseförändringar.  

Spara värdefull tid
Glöm tidstjuvarna med manuellt arbete. Bevakning  
är en automatisk process som håller koll åt dig. Du 
sparar värdefull tid genom dagliga besked om nya 
händelser till din inkorg, ditt affärssystem eller via fil.

Alltid uppdaterat kundregister
Genom att läsa in ditt kundregister i bevakningen, 
kan du närsomhelst exportera ut en lista med 
uppdaterad information. Saknar du några uppgifter 
kan du även addera information och alltid vara säker 
på att din data är aktuell.   

Att bevaka är viktigt för att hela tiden hålla sig uppdaterad på sin omvärld. 
Om ett företag får försämrad rating, registrerar ett nytt bokslut eller ändrar 
adress så får du direkt en notifiering och kan agera därefter. 

7 anledningar till varför du  
ska använda dig av bevakning 

Förändringar varje dag

Missa inte information om viktiga ändringar!                Maila sales@creditsafe.se eller ring 031-725 50 10

Hitta nya affärsmöjligheter
Utveckla och förbättra relationen med kunder och 
leverantörer genom att dra nytta av positiva händelser. 
Med dagsfärsk kunskap kan du ta strategiska beslut 
som ökar din försäljning. Du kan också utveckla affären 
genom att skapa en flexibilitet i kreditgivningen. 

Upptäck om ditt företag blir kapat  
Företagskapningar ökar kraftigt i Sverige, vilket innebär
att du snabbt måste kunna upptäcka om någon handlar
varor i ditt namn eller ändrar uppgifterna på ditt företag.  
Genom att bevaka ditt eget företag kan du förhindra 
ett pågående bedrägeri och du ser dessutom vilken 
information som andra kan se om ditt företag.
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30 företag går i konkurs 
   
400 styrelseförändringar
1 200 företag ändrar adress    
2 000 nya betalningsanmärkningarbuilding

Att bevaka är kostnadsfritt, då det 
ingår i våra paket. Kom igång idag!


