
Olika portföljer för olika kunder  
För att du ska kunna arbeta strukturerat och spara både  
tid och pengar, finns det möjlighet att skapa olika portföljer 
för olika kundkategorier. Det går också att sätta upp olika 
bevakningsfilter för olika bolagsformer. Bra att veta är att 
det aldrig skickas omfrågekopior från tjänsten bevakning. 
 
Kreditupplysning ingår utan kostnad 
Företag som du bevakar kan du ta nya kreditupplysningar 
på utan att det kostar mer. Något som ingår i alla paketen. 
Detta gör att du kan hålla ett extra öga – inte bara på  
kunder - utan på leverantörer, konkurrenter, partners  
och andra företag som är viktiga för din affärsverksamhet. 
 
Låt inte slumpen avgöra! 
80 % av alla kreditförluster sker på  
redan befintliga kunder, vågar du ta 
den risken? Med bevakning missar  
du inga viktiga förändringar. 
 

Tips! Bevakning finns även som integrerad lösning. 

  BEVAKA 
FÖRÄNDRINGAR  
PÅ FÖRETAG OCH 
AGERA DIREKT 

WEBBTJÄNSTER

Bevakning
Med Creditsafe Bevakning får du viktig information om dina kunder direkt när det sker  
en förändring som kan påverka riskbedömningen. Om din kund får försämrad rating 
eller nya betalningsanmärkningar får du snabbt en varningssignal och kan agera därefter.

Bevakning - ett viktigt verktyg!
Bevakning är ett viktigt komplement till kreditupplysningar. 
Istället för att hela tiden ta nya kreditupplysningar för att 
upptäcka förändringar, så kan vi bevaka företagen åt dig 
och meddela så fort det sker en förändring eller inkommer 
ny information. Om kunden exempelvis får sämre rating,  
nya anmärkningar eller får in ett nytt årsbokslut - så får du 
omgående besked via e-post. På så sätt har du alltid kon-
troll på förändringar som kan påverka riskbedömningen 
och du undviker att ta nya kreditupplysningar i onödan. 
 
Vilka förändringar vill du ha information om? 
För att du endast ska få information om förändringar du  
anser viktiga, ställer du själv in ditt e-postfilter och väljer 
parametrar utifrån de signaler som du tar hänsyn till i din  
kreditbedömning. Exempelvis kan du bevaka rating, 
adressförändringar, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, 
styrelseförändringar, konkursstatus och mycket mer. Du 
väljer dessutom själv hur många företag du vill bevaka. Det 
är precis lika enkelt att bevaka 10 som 10 000 kunder.   
 
Alltid uppdaterade kunduppgifter  
Med smarta funktioner kan du läsa in hela eller delar av ditt 
kundregister och exportera ut samma lista med uppdaterad 
information - hur ofta du vill. Tack vare bevakningen kan du 
hålla ditt kundregister “up-to-date”.

Vill du veta mer om Creditsafes Bevakning? 
kontakta oss på tel: 031- 725 50 00  

eller e-post: info@creditsafe.se

www.creditsafe.se



  Spara tid, genom att snabbt upptäcka viktiga  
förändringar med dagliga besked direkt via mail.  

  Sänka kostnaderna, med hjälp av tidiga varnings- 
signaler vid försämrad betalningsförmåga.

  Öka vinsten, genom att du kan höja kreditgränsen  
på kunder där kreditrisken är liten.  

  Trygga leveranserna, genom kontinuerlig  
information om kreditvärdighet och stabilitet.

Creditsafes Bevakning hjälper dig att:

DU SÄTTER SJÄLV UPP DITT FILTER OCH VÄLJER 
VILKA FÖRÄNDRINGAR DU VILL FÅ BESKED OM.
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