D B Finance Analytics
Nowa, zaawansowana platforma do kompleksowej
kontroli i weryfikacji ryzyka kredytowego.

Narzędzie dla nowoczesnych działów
finansowych do obsługi procesów
„Credit-To-Cash”
D&B Finance Analytics jest platformą opartą na sztucznej inteligencji
i zasilaną globalną bazą danych D&B Data Cloud. To kompleksowe
narzędzie dla tych, którzy chcą usprawnić operacyjność finansową
firmy i zredukować koszty dzięki informacjom i automatyzacji.
Inteligentne, elastyczne i łatwe w obsłudze narzędzie D&B Finance
Analytics pozwala zespołom finansowym zarządzać ryzykiem,
zwiększać efektywność operacyjną, mieć lepszy wgląd w działalność
biznesową.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Zarządzaj ryzykiem kredytowym i należnościami za pomocą stworzonego
do tego celu narzędzia, wyposażonego w wiodące w branży analizy
predykcyjne oraz intuicyjnie zorganizowane procesy zadaniowe.
Dzięki D&B Finance Analytics można zrozumieć poziom potencjalnego
ryzyka w portfelu klientów, aby zminimalizować nieściągalne należności,
obniżyć wartość wskaźnika cyklu regulowania należności (DSO) i usprawnić
przepływy pieniężne.
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ
Zrób więcej mniejszym nakładem pracy i wyeliminuj ręczną obsługę
procesów. Automatyzacja zadań możliwa dzięki wiarygodnym
i ustandaryzowanym danym z Dun & Bradstreet Data Cloud pozwoli
na szybsze i sprawniejsze działania. Dodatkowo, połączenie Twoich danych
wewnętrznych dotyczących należności z informacjami od Dun & Bradstreet
umożliwi o wiele skuteczniejszą kontrolę ryzyka kredytowego.
LEPSZY WGLĄD W DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
Wykorzystaj dostępne w platformie raporty, aby zobaczyć całościowy obraz
Twojego portfela należności oraz pomóc ocenić pracę Twojego zespołu.
Kompleksowe, czytelne raporty pozwalają spojrzeć na sytuację z różnych
perspektyw, aby lepiej ocenić ryzyko dotyczące kredytów i należności
w całym portfelu. Wszystkie raporty można w łatwy sposób wyeksportować,
aby wartości wskaźników efektywności udostępnić w całej organizacji.
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Łatwe w obsłudze, konfigurowalne moduły
Platforma D&B Finance Analytics składa się z dwóch
konfigurowalnych modułów:
Informacje Kredytowe i Zarządzanie Należnościami,
które razem tworzą zaawansowane narzędzie do kompleksowej
kontroli ryzyka kredytowego.
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Wgląd w kompleksowe dane i analizy
dotyczące ponad 450 mln firm - dla lepszych
decyzji biznesowych.
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Informacje
Kredytowe
Moduł Informacje Kredytowe zapewnia natychmiastowy
dostęp do wiarygodnej, wiodącej w branży oceny
kredytowej firm, a także analiz predykcyjnych
i zestawu wysokiej jakości danych z całego świata.
To konieczne, aby lepiej zrozumieć specyfikę działalności
kontrahentów, ich sytuację i skuteczniej planować
działania wobec nich. D&B Finance Analytics pomaga
też określić z którymi klientami warto rozwijać relacje
z powodu ich dobrej kondycji i korzystnej sytuacji
biznesowej. Platforma umożliwia też monitorowanie
bieżącej sytuacji klientów i szybką reakcję w razie
konieczności. To ten zestaw informacji pozwoli Ci
kompleksowo zarządzać portfelem klientów.
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Możliwości modułu Informacje Kredytowe:
Pewne decyzje kredytowe
D&B Finance Analytics usprawnia proces
podejmowania decyzji kredytowych w całej
organizacji. Oparte na sztucznej inteligencji
analizy globalnych danych finansowych
pozwalają na kompleksową ocenę ryzyka.
Dostępne w platformie informacje pomogą
ustalić bezpieczne warunki współpracy z
klientem, zrozumieć ryzyko związane z jego
powiązaniami korporacyjnymi, wyegzekwować
płatności w terminie i poprawić wskaźniki
kapitału obrotowego. D&B Finance Analytics
udostępnia również spójne sprawozdania
finansowe firm z ponad 220 rynków, jak
również raporty Dun & Bradstreet Country
Insight Report, które zawierają szczegółowe
analizy ryzyka i możliwości na danym rynku.

Kompleksowe raporty kredytowe D&B Finance
Analytics zawierają szczegółową ocenę firmy
i analizy kredytowe.

Zarządzanie i monitoring całego portfela klientów

Czytelne tabele i wykresy, dzięki którym
zwizualizujesz ekspozycję na ryzyko
i segmentację pod kątem ryzyka w całym
portfelu, aby lepiej zrozumieć sytuację.

Dzięki D&B Finance Analytics możesz mieć pod
kontrolą cały portfel kontrahentów.
Dzięki monitoringowi i konfigurowalnym
alertom otrzymasz powiadomienia o zmianach
u Twoich klientów i podejmiesz odpowiednie
działania. Na pulpicie platformy znajdziesz
czytelne tabele i wykresy, wizualizację ekspozycji
na ryzyko oraz segmentację całego portfela
pod kątem ryzyka, aby lepiej zrozumieć
szanse i zagrożenia. Dodatkowe raporty
dostarczą informacje o aktualnym rozkładzie
ryzyka związanego z zaległymi należnościami
i najbardziej ryzykownymi klientami. Klienci
podzieleni są tu na segmenty pod kątem
branży, regionu geograficznego, długości
opóźnień w płatnościach i wykorzystania limitów
kredytowych.
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Bezcenna wiedza dzięki wiarygodnym danym kredytowym
Zaufaj jednemu z globalnych liderów w
dziedzinie danych i analiz umożliwiających
podejmowanie decyzji biznesowych, który
pomoże Twojej firmie rozwijać się i odnosić
sukcesy. Platforma D&B Finance Analytics łączy
użytkowników z bazą danych D&B Data Cloud,
która zapewnia kompleksowe informacje na
temat ponad 450 milionów firm, w tym wielu
małych, prywatnych przedsiębiorstw. Nasza
globalna sieć danych jest jedną z największych
na świecie, a D&B Data Cloud zawiera najszerszy
i najdokładniejszy możliwy zestaw danych
handlowych i analiz. Te oraz inne atrybuty
pozwalają nam dostarczać analizy predykcyjne
oraz pełen zestaw wskaźników oceny firmy,
które pomagają klientom podejmować lepsze
decyzje. Dlatego właśnie firmy każdej wielkości
na całym świecie polegają na rozwiązaniach
Dun & Bradstreet.
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Wyświetlaj tylko te powiadomienia,
które w danym momencie są istotne,
filtrując firmy według salda należności.

Zarządzanie
należnościami

(wiekowanie należności)
Moduł Zarządzanie Należnościami to zaawansowane
rozwiązanie analityczne, które pozwala na radykalną
poprawę w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym
w firmie. Wspomaga on procesy fakturowania,
płatności, windykacji oraz zarządzania przepływami
pieniężnymi. Dużą rolę pełni tu automatyzacja tych
elementów – szybkie, automatyczne działania według
ustalonych scenariuszy, zgodnych z strategią opartą
na ryzyku (risk-based strategies). Automatyzacja
możliwa jest tu również przy segmentacji portfela
klientów i cyfrowym fakturowaniu.

Zarządzanie Należnościami to jedyne tego typu
rozwiązanie na rynku, które tak bezproblemowo
integruje dane Dun & Bradstreet z analizami
finansowymi w celu usprawnienia procesów
kredytowych.
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Możliwości modułu Zarządzanie Należnościami:
Skuteczna windykacja
Zwiększ efektywność swoich działań
windykacyjnych dzięki usprawnionemu procesowi.
Funkcja Windykacja w ramach D&B Finance
Analytics umożliwia nadawanie priorytetów
egzekwowania należności, zarządzanie sporami
i upraszczanie działań w celu zwiększenia
efektywności. Na przykład zautomatyzowane
wiadomości e-mail do klientów zalegających
z płatnościami zmniejszają ilość pracy ręcznej
i pomagają zwiększyć produktywność zespołu.
Dzięki funkcji Windykacja możesz wyjść poza
prostą priorytetyzację opartą na długości
przeterminowania i kwocie zaległości.
Skuteczniejsze jest sortowanie klientów według
poziomu ryzyka utraty danej należności, która
uwzględnia też inne czynniki. Wtedy najwyższy
priorytet może być nadany działaniom wobec
klientów o najwyższym ryzyku, co znacząco
wpłynie na skuteczność w odzyskaniu należności.
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Panel Windykacja pozwala na wgląd
w aktualną sytuację w portfelu należności.
Znajdziesz tu łatwe do zrozumienia wykresy
przedstawiające miesięczne trendy,
segmentację klientów z przeterminowanymi
należnościami oraz prognozy przepływów
pieniężnych.

Środki pieniężne pod kontrolą
Zautomatyzuj płatności i przelewy pieniężne
z pomocą inteligentnego narzędzia, co pomoże
Ci ograniczyć koszty operacji, ręcznego ustalania
poprawności i manualnego raportowania
zgodności. Jednocześnie wyeliminujesz zbędną
komunikację i wiadomości e-mail.
Funkcja Kontrola Środków pieniężnych
w ramach D&B Finance Analytics pozwala na
automatyzację i utrzymanie zgodności
w płatnościach w wielu kanałach, aby zmniejszyć
ilość niewykorzystanej gotówki, ograniczyć
manualne czynności oraz poprawić wartości
współczynników przepływów pieniężnych.
Funkcja Kontroli Środków Pieniężnych wykorzystuje
uczenie maszynowe (machine learning)
do wieloetapowej obsługi płatności klientów
w celu obniżenia kosztów i przetwarzania,
a także poprawy ich jakości i obniżenia wskaźnika
cyklu regulowania należności (DSO).
W rezultacie przetwarzania płatności może
stać się bezobsługowe.

Panel Kontroli Środków Pieniężnych
zapewnia wgląd w procesy zarządzania
przepływami pieniężnymi — widzisz,
jakie rodzaje płatności otrzymujesz,
aby zrozumieć, ile gotówki gromadzisz.
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Wyposaż się w dane, którym możesz zaufać
Zaufaj globalnemu liderowi w dziedzinie danych i analiz umożliwiających
podejmowanie decyzji biznesowych. Pomożemy Twojej firmie rozwijać się
i odnosić sukcesy. Platforma D&B Finance Analytics łączy użytkownika z bazą
bezcennej wiedzy Dun & Bradstreet Data Cloud, która udostępnia dane
niezbędne do podejmowanie właściwych decyzji. Otrzymujesz bezpośredni
wgląd w analizy danych ponad 450 milionów firm — zarówno małych
przedsiębiorstw, średnich, jak i tych dużych, które tworzą większą część
światowego PKB.
Dun & Bradstreet obejmuje swoim zasięgiem małe, prywatne firmy — prawie
98% firm w bazie to małe i średnie przedsiębiorstwa. Nasza globalna sieć
jednostek pozyskujących, walidujących i analizujących dane lokalne jest jedną
z największych na świecie. Nasza chmura danych (D&B Data Cloud) zawiera
najszerszy i najdokładniejszy dostępny zestaw danych i analiz. Dzięki nim
podejmiesz rozsądne decyzje i zyskasz przewagę nad konkurencją. Te i inne
atrybuty pozwalają nam dostarczać analizy predykcyjne, wskaźniki oceny
i ratingi, które pomagają klientom podejmować lepsze decyzje.
Dlatego właśnie firmy każdej wielkości na całym świecie polegają na
rozwiązaniach Dun & Bradstreet.

Inteligentne rozwiązanie

Elastyczność

Łatwość obsługi

Ta obsługiwana z pomocą sztucznej
inteligencji platforma wykorzystuje
wartościowe informacje i uczenie
maszynowe, aby w połączeniu
z wewnętrznymi danymi Twojej firmy
dostarczyć Ci bezcenną wiedzę.

Rozwiązanie D&B Finance
Analytics ma zastosowanie
w firmach o dowolnej wielkości i
różnych potrzebach, w tym
w przedsiębiorstwach o globalnej skali
działalności. Umożliwia integrację z
istniejącymi narzędziami i systemami,
takimi jak Salesforce i Oracle. Pozwala
na dostosowywanie powiadomień
do indywidualnych preferencji,
a także zsynchronizowanie z polityką
kredytową firmy, wewnętrznymi
procedurami i zasadami adekwatnie
do zmieniających się potrzeb
biznesowych.

D&B Finance Analytics wymaga
minimalnego zaangażowania działu
IT przy wstępnej konfiguracji w
większości przypadków. To prosta
w użyciu, intuicyjna platforma, która
pozwala na łatwe wkomponowanie
swoich funkcji w procesy w firmie
lub dostosowanie procesów do
dostępnych funkcjonalności. Ułatwia
też monitorowanie działań i kluczowych
wskaźników efektywności w intuicyjnym
panelu sterowania.

D&B Finance Analytics to najlepsze
w swojej klasie, kompleksowe
rozwiązanie do zarządzania procesami
credit-to-cash. Wiodące w branży dane
od Dun & Bradstreet, prosta
i intuicyjna obsługa, zaawansowana
analityka, kompleksowa obsługa
procesu – wszystko to znajdziesz
w jednej platformie, D&B Finance
Analytics.
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D B Finance Analytics
D&B Finance Analytics to nowa, zaawansowana platforma do kompleksowej kontroli
ryzyka kredytowego. Dostarczana przez Dun & Bradstreet, globalnego lidera w
dziedzinie danych i analiz biznesowych.
Aby rozpocząć pracę z D&B Finance Analytics, skontaktuj się z nami już dziś!

O DUN & BRADSTREET
Dun & Bradstreet, wiodący globalny dostawca danych i analiz, umożliwia firmom na całym
świecie usprawnienie procesu podejmowania decyzji i osiągania lepszych wyników biznesowych.
Technologia chmury danych Dun & Bradstreet obsługuje rozwiązania i dostarcza informacji,
które umożliwiają klientom zwiększenie przychodów, obniżenie kosztów, ograniczenie ryzyka
i transformację ich firm. Od 1841 roku firmy o różnej wielkości stosują rozwiązania firmy
Dun & Bradstreet, pomagające im zarządzać ryzykiem i odkrywać nowe możliwości.

@DunBradstreet

|

dnb.com/pl

