Atradius Flow
Kreditforsikring har aldrig været nemmere

Atradius introducerer Atradius Flow, så I som brugere af Microsoft Dynamics NAV /
365 Business Central, nu kan integrere kreditforsikring med jeres økonomisystem.

Kreditforsikring integreret i Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central
Atradius Flow er en standardløsning til Microsoft Dynamics, der integrerer kreditforsikring med jeres økonomisystem. Med
Atradius Flow kan I arbejde i jeres eget velkendte miljø og samtidig få fordel af en løsning, der understøtter og automati
serer processer, som relaterer sig til jeres kreditforsikring. I får samtidig en høj grad af sikkerhed ved, at jeres data relateret
til kreditforsikring er opdaterede og korrekte. Atradius Flow er nemt og hurtigt at installere, så I kan derfor hurtigt komme i
gang med at opleve alle fordelene ved at arbejde med kreditforsikring i Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.
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”Atradius Flow gør det muligt for os
at håndtere vores kreditforsikring
væsentligt mere effektivt.”
Dennis Pedersen, Finance Manager hos Molo A/S

Fordele
Ved at integrere kreditforsikring i jeres eget arbejdsflow,
gør Atradius Flow administrationen af jeres kreditforsikring
mere enkel for jer. Atradius Flow tilbyder jer tre klare
fordele:
 Atradius Flow automatiserer væsentlige arbejdsgange
i din daglige kreditstyring, så du sparer tid på manuelt
tastearbejde og mindsker risikoen for tastefejl. Det fri
giver tid til kerneopgaver og giver jer større sikkerhed i
jeres kreditstyringsproces.
 Med Atradius’ informationer om jeres købere
tilgængeligei jeres eget økonomisystem, giver Atradius
Flow dig øget viden om jeres kreditrisiko og mulighed
for bedre vidensdeling af jeres kreditrisiko i hele
organisationen. Atradius Flow giver dig vigtig informa
tion til at administrere din kreditrisiko, der hvor du har
brug for den - og når du har brug for den.
 Atradius Flow gør det nemmere og langt hurtigere for
jeres medarbejdere at komme i gang med at arbejde
med kreditforsikring. Da jeres kreditforsikring nu kan
administreres i et modul i jeres velkendte Microsoft
Dynamics-miljø, er oplæring hurtig og enkel.

Sådan fungerer det
Atradius Flow har fire hovedfunktioner:
Du kan oprette købere/debitorer, håndtere jeres kreditmak
sima, indberette manglende betalinger og – som noget helt
nyt – bruge Atradius Handlingskladde. På de næste sider
giver vi dig en introduktion til hver af de fire funktioner.

Oprette købere/debitorer
Atradius Flow er forbundet med Atradius’ globale køberdatabase. Det betyder, at du nemt og hurtigt kan slå din debitorop
i Atradius’database og efterfølgende oprette den i dit eget debitorkartotek. Hvis din debitor allerede er oprettet i Microsoft
Dynamics, kan du bruge oplysningerne i dit debitorkort til at slå debitoren op og efterfølgende oprette denne i Atradius Køberkort.

Med Atradius Flow har I adgang til
mere end 240 millioner købere.

Håndtering af kreditmaksima
Ansøgning om kreditmaksima vil sandsynligvis være den funktion, I anvender mest i dagligdagen. Derfor har vi gjort meget ud af
at gøre flowet enkelt. Fra jeres debitorkort eller køberkort, kan I ansøge direkte om kreditmaksima hos os. Når I har linket jeres
kundenummer til vores købernummer, kan I anvende Atradius Handlingskladde til enkelt og hurtigt at administrere jeres kredit
maksima.
Med Atradius Køberoverblik, som bliver en del af jeres køberkort og debitorkort, har du et fuldstændigt overblik over alle aktiviteter
relateret til kreditforsikring på din debitor. Du kan bl.a. se åbenstående ansøgninger, eksisterende kreditafgørelser, slettede og til
bagekaldte kreditmaksima samt indberettede betalingsforsinkelser.

Med Atradius Flow har det aldrig
været nemmere at håndtere jeres
kreditmaksima.

Indberetning af manglende betalinger og overdragelse til inkasso
Nogle gange betaler dine debitorer ikke det de skylder dig, og det er bl.a. en af grundene til, at du har en kreditforsikring. Vi har
gjort det nemt for dig at indberette manglende betalinger til os, når uheldet er ude.
Når en debitor er overforfalden og skal indberettes til Atradius, henter Atradius Flow automatisk åbenstående poster på jeres
debitor (f.eks. fakturaer, kreditnotaer, indbetalinger og modkrav). Det eneste, I skal gøre for at indberette, er at vælge type af ind
beretning (f.eks. inkassosag og/eller skadeanmeldelse), tilføje eventuelle kommentarer og kontrollere, at alle relevante poster er
inkluderet, inden I med ét klik sender sagentil Atradius.
Du får fordel af vores ‘Liste over indberetninger’, der giver overblik over dine indberettede sager. På hver enkelt sag har du mulig
hed for at følge inkassoprocessen og skadebehandlingen. Du kan derudover nemt opdatere sagen, hvis nye posteringer kommer
til.

Manglende betalingerind
berettes nemt via Atradius
Flow.

Med Atradius Handlingskladde
automatiserer du mange af de
manuelle processer, der er
forbundet med kreditforsikring
Atradius Handlingskladde
Atradius Handlingskladde hjælper dig med at admini
strere din kreditforsikring. Handlingskladden identificerer
begivenheder, der er relevante for administrationen af jeres
kreditforsikring, og anbefaler konkrete handlinger baseret
på vores fælles data i Microsoft Dynamics. Med et enkelt klik
kan du nemt og hurtigt udføre flere handlinger på én gang.
Atradius Handlingskladde anbefaler:
 Opdatering af jeres interne kreditmaksimum på jeres
kundekort, når der foreligger nye kreditafgørelser eller
ændringer til eksisterende kreditafgørelser fra os.
 Indberetning af manglende betalinger, når der er over
forfaldne fakturaer på dine forsikrede debitorer.
 Automatisk sletning af internt kreditmaksimum på jeres
kundekort og af Atradius’ kreditmaksimum, når I ikke
har handlet med debitor inden for en given periode. I
kan derfor nemt løbende rydde op i jeres kreditmaksima
og derved spare omkostninger til gebyrer.
Det er med god grund, at vi kalder Atradius Handlings
kladde for en kladde: Den anbefaler kun handlinger. Du
bestemmer selv, om du vil følge anbefalingerne, og er der
for altid selv i kontrol. Atradius Handlingskladde letter dit
arbejdemed kreditforsikring og hjælper dig med at over
holde alle policens vilkår.

Mere sikkerhed, mindre tastearbejde
Atradius Flow giver jer netop det, navnet siger: Flow. Når
kreditforsikringen er integreret i Microsoft Dynamics, kan
den person, der administrerer kreditforsikringen, udføre
sit arbejde mere effektivt, samtidig med at risikoen for
fejl minimeres.
Sådan kommer du videre
Vi demonstrerer gerne Atradius Flow for jer og svarer på
de spørgsmål, I måtte have. Ring til din account manager
og aftal tid til et møde.

Ansvarsfraskrivelse
Denne brochure er kun til orientering og er ikke tænkt som en anbefaling til bestemte transaktioner, investeringer eller strategier på nogen måde til enhver
læser. Læserne skal træffe deres egne selvstændige beslutninger, kommercielt eller på anden måde, hvad angår oplysningerne. Mens vi har gjort alle forsøg
på at sikre, at oplysningerne i denne brochure er indhentet fra pålidelige kilder, er Atradius ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de
opnåede resultater fra brugen af disse oplysninger. Alle oplysninger i denne brochure leveres “som er”, uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed,
aktualitet eller af resultaterne af dets brug, og uden garanti af nogen art, udtrykkelig eller stiltiende. Under ingen omstændigheder vil Atradius, dets forbundne
partnerskaber eller selskaber, eller de partnere, agenter eller medarbejdere heraf, være ansvarlig over for dig eller nogen anden for en beslutning truffet eller
handling i tillid til oplysningerne i denne brochure, eller for følgeskader, særlige eller lignende skader, selvom du er blevet underrettet om muligheden for så
danne skader.
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