VPOGLED V PORTFELJ (PORTFOLIO INSIGHT)

D B Finance Analytics

CREDIT INTELLIGENCE

Pridobite poglobljen vpogled v terjatve svojega podjetja s
storitvijo D&B Finance Analytics Credit Intelligence

Z orodjem za vpogled v portfelj Portfolio Insight:

Podatkom dodajte še eno dimenzijo
in učinkoviteje upravljajte svoje
terjatve. S storitvijo Vpogled v
portfelj (Portfolio Insight) v rešitvi
D&B Finance Analytics Credit
Intelligence so vaši podatki o
terjatvah združeni z Dun &
Bradstreet analitiko tveganj, kar vam
omogoča celovit pregled nad vašo
splošno uspešnostjo. Pregledni
diagrami in grafikoni jasno
prikazujejo razčlenitev tveganja in
smernice, da boste lažje razumeli
trenutno porazdelitev tveganja v
vašem podjetju. Slednja je
povezana s skupnim številom
neporavnanih obveznosti in najbolj
tveganimi strankami.

STRATEŠKO UPRAVLJAJTE
TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI

HITRO DOLOČITE
USTREZNE SEGMENTE

DELITE KLJUČNE
UGOTOVITVE

Preverite, kako stranke
plačujejo vam in kako drugim.
Celovito ocenite tveganja in
priložnosti za rast v svojem
globalnem portfelju, tako da
zapadla plačila primerjate s
plačilno analitiko družbe Dun
& Bradstreet. Ogledate si
lahko tudi, kako so vaše
stranke razvrščene glede na
različne vrste tveganja in
segmentirane po industrijah
ter glede na podatke o
zapadlih plačilih in
izkoriščenosti kreditnega
limita. Poročila vas z enim
samim klikom hitro popeljejo
od kritičnih povzetkov do
izčrpnih informacij.

Z boljšim razumevanjem
celotne porazdelitve tveganja,
boste lažje določili
prednostne naloge pri
upravljanju strank in
optimizirali kreditne limite v
celotni bazi strank. Storitev
Vpogled v Portfelj (Portfolio
Insight) ponuja napredne
možnosti analize, ki so vam v
pomoč pri prepoznavanju
trendov ter odkrivanju novih
ravni tveganja in priložnosti.
Hitro filtrirajte svoj portfelj in
se osredotočite na ustrezne
segmente ter nemudoma
ukrepajte, da bo poslovanje s
strankami bolj usklajeno s
kreditnimi politikami vašega
podjetja.

S preprostim ustvarjanjem in
deljenjem poročil o uspešnosti
sporočajte pomembne
spremembe portfelja v vašem
podjetju. Izvožene dokumente
lahko nastavite, tako da
vključujejo izbrano skupino
podatkov ali vseh več kot 300
razpoložljivih podatkovnih
elementov.

Storitev Vpogled v portfelj (Portfolio Insight)
popolnoma spremeni vaš proces, kar omogoča:
celovito preglednost globalne razporeditve
izboljšano upravljanje portfelja
prepoznavanje priložnosti za rast
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Preprosto upravljanje globalnega
portfelja s storitvijo Portfolio Insight
Razčlenitev tveganja

Porazdelitev tveganja

Z razčlenitvijo tveganja boste lažje
prepoznali svoje najboljše in najslabše
partnerje ter nastajajoča področja tveganja
v vašem portfelju, tako da primerjate vrsto
tveganja, na primer tveganje za
neporavnane obveznosti ali tveganje za
zamude pri plačevanju, z eno od štirih
drugih možnosti:

Poročilo o porazdelitvi tveganj prikaže vaš
portfelj, ki je segmentiran po izbranih
vrstah tveganj glede na skupno število
neporavnanih obveznosti ali število
podjetij.

1. Vrsta tveganja
Določite prednostne izterjave in razširite
poslovanje, tako da v svojem portfelju
opredelite najboljše in najslabše partnerje.
2. Zapadlost
Izboljšajte denarni tok, tako da določite
prednostne izterjave na podlagi datumov
zapadlosti, preden pride do resnejših
zamud pri plačilih.
3. Izkoriščenost kreditnega limita
Oglejte si razporeditev partnerjev, ki bi lahko
zahtevale nadaljnje ukrepanje na podlagi
skupnega neporavnanega zneska v primerjavi
s kreditnimi limiti.
4. Skupne neporavnane obveznosti
Ugotovite, kako izpostavljeni ste, tako da
razdelite partnerje v skupine glede na
skupne neporavnane obveznosti z nizkim,
srednjim in visokim tveganjem.

Povezani subjekti
S poročilom o povezanih subjektih
boste izboljšali svoje razumevanje
izpostavljenosti portfelja in priložnosti,
saj se boste seznanili z odnosi med
podjetji v vašem portfelju in zunaj
njega. Druga razpoložljiva poročila o
segmentaciji vključujejo industrijo,
državo, velikost podjetja (število
zaposlenih) in leta poslovanja.

Oglejte si, kako vaši podatki izgledajo s storitvijo
Vpogled v portfelj (Portfolio Insight) v platformi D&B
Finance Analytics Credit Intelligence.
Če želite izvedeti več, se obrnite na vašega skrbnika
pri družbi Dun & Bradstreet ali nam pišite na enaslov customerservice.si@dnb.com.
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D B Finance Analytics
D&B Finance Analytics je celovita Credit-to-Cash platforma, ki jo
zagotavlja globalni vodilni ponudnik podatkov za sprejemanje
poslovnih odločitev in analitiko.
Za začetek dela s platformo D&B Finance Analytics stopite v stik z
nami še danes! Obiščite našo spletno stran in si zagotovite
brezplačen testni dostop: https://www.dnb.com/sl-si/produkti/
dnb-finance-analytics/

O DRUŽBI DUN & BRADSTREET
Dun & Bradstreet, vodilni svetovni ponudnik poslovnih podatkov in analitike,
podjetjem po vsem svetu omogoča, da sprejemajo boljše odločitve in izboljšajo
poslovno uspešnost. Podatkovni oblak družbe Dun & Bradstreet je temelj za hitrejše
iskanje rešitev in hkrati prinaša uvide, ki strankam omogočajo, da zvišajo prihodek,
znižajo stroške, zmanjšajo tveganje in preoblikujejo svoja podjetja. Podjetja vseh
velikosti se pri obvladovanju tveganj in odkrivanju priložnosti na bonitetno hišo Dun
& Bradstreet zanašajo že od leta 1841.

@DunBradstreet
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