D&B CREDIT

CHYTŘEJŠÍ, DETAILNĚJŠÍ DATA
& INSPIRACE PRO STRATEGICKÝ RŮST

D&B Credit spojuje na jednom místě:
Nejlepší data a analýzy od Dun & Bradstreet včetně největší obchodní databáze na světě s více než 250 miliony firemních záznamů z více než 30 000 zdrojů a 5 miliony aktualizacemi denně.
Nejlepší řešení umožňující kombinovat vaše data a postupy s našimi.
Nejlepší výsledky dodané rychleji – můžete tak svůj čas věnovat úsilí pro růst svých nejziskovějších vztahů.

Zobrazte si reporty tak, jak potřebujete, intuitivně

Nastavte si generování upozornění a způsob jejich

od klíčového shrnutí informací po komplexní zprávu.

doručování prostřednictvím e-mailu nebo online
náhledu.
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ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ NA MÍRU
PRO PRÁCI, KTEROU DĚLÁTE
Od přijímání úvěrových rozhodnutí po řízení vašeho portfolia a celkového rizika –
D&B Credit vám pomáhá rychle splnit stávající úkol a jít řešit jiné záležitosti:
vyhodnotit oblasti, kde spatřujete růst, věnovat více času vedení svého týmu,
anebo se třeba dostat o něco dříve domů ke své rodině.

Potřebujete-li učinit úvěrové
rozhodnutí:

Potřebujete-li řídit a segmentovat
své klientské portfolio:

Udělejte to jednoduše za použití moderního a in-

Získejte jasný a nastavitelný náhled se záložka-

tuitivního rozhraní s jednoduchým vyhledáváním

mi, jež vám umožní flexibilně uspořádat, moni-

a schopností filtrovat výsledky dle firmy, kterou

torovat a reportovat ve vztahu k vaší klientské

hledáte.

základně.

Udělejte to sebevědomě a spolehněte se na nej-

Přidávejte si klienty do svého portfolia a seg-

větší obchodní databázi na světě, na srozumi-

mentujte je na základě vlastností, které jsou pro

telné analýzy a skóring a na sociální informace

vás důležité.

třetích stran.

Podívejte se na sumarizaci nebo detaily trendů

Udělejte to efektivně na základě zacílených repor-

za posledních 12 měsíců a vyfiltrujte si své port-

tů obsahujících klíčové informace v souhrnech

folio na jejich základě.

a s možností odkrýt detaily jen jedním kliknutím.

Potřebujete-li monitorovat a řídit
klientské riziko:

Potřebujete-li podnikat
po celém světě:

Nakonfigurujte si libovolný počet profilů potřeb-

Spolehněte se na standardizaci globálních dat

ných k efektivnímu monitorování finančního

pro skóring a analýzu.

zdraví svých klientů a ochraně svého podnikání.
Zobrazte si stránku s detailním přehledem historie upozornění.
Konsolidujte si všechna upozornění do každodenní emailové zprávy a přidejte je k online

Získejte podporu v několika jazycích.
Využijte databázi s různými měnami.
Získejte přístup k úvěrovým reportům ve více než
200 zemích a regionech.

verze 1705

přehledu.

