EULER HERMES DANMARK

EH SMARTVIEW
ADGANG TIL VORES
VIDEN OM DIN INDUSTRI

HVAD ER EH SMARTVIEW?
Med en kreditforsikring fra Euler
Hermes har du vished om, at hvis noget
går galt, så er du dækket. Med EH
SmartView tilfører vi endnu mere værdi
til din kreditforsikring. Vi giver dig et
brugervenligt værktøj, hvor du nemt og
hurtigt kan få overblik over din portefølje
og se ændringer over tid.
EH SmartView giver dig overblik over dine
debitorer og viden om dine markeder, så
du har et solidt beslutningsgrundlag. Med
EH SmartView er det let at dele viden om
jeres kundeportefølje i organisationen
- og dermed fremme en risikobevidst
virksomhedskultur, hvor både risici og
muligheder er i fokus.

EH SMARTVIEW GØR DET MULIGT:
•
•
•
•

At få overblik over din porteføljes risikoprofil
At analysere acceptraten på dine dækninger ud fra Grade-indeks,
branche eller ansøgt beløb
At identificere dine kunders kreditværdighed samt overvåge deres
risikoprofil ud fra land
At vurdere din samlede eksponering og din eksponering på dine største kunder

EH SMARTVIEW FORDELE
•
•
•
•

Større gennemsigtighed og øget kontrol med din kundeportefølje
Mulighed for at fremme en risikobevidst virksomhedskultur
Hjælp til at beskytte og udvikle din virksomhed
Relevante oplysninger præsenteret på en klar og overskuelig måde

EH SmartView hjælper dig til at fokusere
på de profitable muligheder, som vil
gavne din omsætning og cash flow. Dette
gør vi bl.a. ved at give dig adgang til
vores Grade-indeks.

HVORDAN FUNGERER EH SMARTVIEW?
EH SmartView er et webbaseret
rapporterings- og styringsværktøj, som
gør det muligt for dig at overvåge din
debitorportefølje, så du let kan
identificere både risici og
vækstmuligheder. EH SmartView viser en
række Key Performance Indicators
(KPI’er) baseret på en stor mængde data,
der opdateres dagligt.
Sagt med andre ord hjælper EH
SmartView dig til en bedre indsigt i,
hvordan du kan beskytte og udvide din
forretning ved at præsentere afgørende
og aktuelle informationer i et overskueligt
og forståeligt format.

ER DET SVÆRT AT BRUGE EH SMARTVIEW?
EH SmartView er et meget brugervenligt
system, der giver hurtig adgang til data.
Som bruger har du mulighed for at filtrere
informationerne på din skærm, og du kan
printe og eksportere al data til Excel eller
PDF. På den måde kan du nemt og hurtigt
dele vigtige informationer med dine
kollegaer. Du kan også fordybe dig i al
den tilgængelige data og få fuld adgang
til alle detaljerede rapporter.

FÅ DEN KONKURRENCEMÆSSIGE
FORDEL

DIREKTE ADGANG TIL EULER HERMES‘ GLOBALE
VIDENSBASE

HVAD ER GRADE-INDEKSET?
Euler Hermes’ Grade-indeks er resultatet af vores
finansielle overvågning af din kunde. Hver kunde
tildeles en grade/karakter, som afspejler deres
finansielle situation, samt måden de driver
forretning på. Grade-indekset fungerer altså som
hjørnesten i Euler Hermes’ viden og vil også hjælpe
dig med at identificere og undgå risici så vel som
at fastholde vækstmuligheder for dine kunder.
Det er også Grade-indekset, der danner grundlag
for den dækning, vi bevilger hver af dine kunder
under din police. Denne dækning revideres
løbende i takt med, vi får adgang til ny
information.

HVORDAN FASTSÆTTES GRADE-INDEKSET?
For at kunne give en virksomhed en grade/
karakter, der er med til at forudsige risikoen for
manglende betalinger, kombineres unik og
fortrolig Euler Hermes information med offentligt
tilgængelige data.

Grade

Betydning

Sandsynlighed for tab

1

Exceptionel

Nærmest ingen risiko for tab

2

Meget stærk

Minimal risiko for tab

3

Stærk

Lav risiko for tab

4

God

Under middel risiko for tab

5

Middel

Middel risiko for tab

6

Overvåges

Over middel risiko for tab

7

Svag

Forøget risiko for tab

8

Kriseramt

Høj risiko for tab

9

Kan ikke forsikres

Meget høj risiko for tab

10

Insolvent

Vil du vide mere om EH SmartView, eller vil du
bestille en 30 dages gratis prøveperiode, så ring til
din kontaktperson på 88 33 33 88.
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EH SmartView anvender den globale og lokale
viden inden for Euler Hermes’ netværk og leverer
den til dig på en online, brugervenlig platform.
Denne viden vises gennem et komplet sæt af
vigtige ledelsesrapporter og gennem Euler
Hermes’ Grade-indeks.

