Euler Hermes online szolgáltatások

EH SmartView
A kockázatok és
az üzleti lehetőségek
okos átlátásához

Milyen szolgáltatást nyújt az EH SmartView?
Az EH SmartView az Euler Hermes új, biztonságos kockázatfigyelési rendszere. Ezen az internet alapú felületen
keresztül Ön közvetlenül kapcsolódik vevőportfólióját érintő exkluzív piaci információkhoz és számos riporthoz
fér hozzá. Új szolgáltatásunkat úgy fejlesztettük ki, hogy annak kimutatásait minden pénzügyi, követeléskezelési,
kockázatelemző szakember, aki a cég kintlévőségeivel átfogó módon foglalkozik, a lehető legszélesebb körben
fel tudja használni munkája során. Részletes és átfogó menedzsment riportok segítségével Ön áttekintést kap
vevőportfóliója kockázatáról és annak változásáról. Az EH SmartView segítségével feltárhatja cége növekedési
lehetőségeit annak érdekében, hogy megalapozott döntéseket hozzon.
A rendszer napi szintű frissítésének köszönhetően a kockázatok figyelemmel kísérése mindig a lehető
legegyszerűbb, legpontosabb és legmegbízhatóbb módon történik.

Az EH SmartView kimagasló szolgáltatást nyújt az Ön számára:
◾

aktuális, világos, tömör információkhoz juthat hozzá,

	szélesebb körű elemzést végezhet annak érdekében,
hogy a kockázatokat pontosan fel tudja mérni,

◾

	könnyen elérhető, de részletes áttekintést kap vevőiről,
hogy egyetlen üzleti lehetőséget se szalasszon el,

◾

◾

nagymértékben hozzájárul cége biztonságos növekedéséhez.

Az EH SmartView több mint egy
információs rendszer:
Segítségével hatékonyabban használhatja fel erőforrásait a jobban prosperáló
vevőiben rejlő lehetőségek kihasználására. Ezzel forgalomnövekedést és cashflow javulást érhet el.
Segítségével beleláthat az Euler Hermes
hitelvizsgálati és kockázat-besorolási
(Grading) metodikájába

Hogyan működik?

Pontosan mit is jelent az EH Grade?

Az EH SmartView-val Ön a legfrissebb vevői kockázatokat
kísérheti nyomon; valós időben tekintheti meg az
összesített és kötvényenkénti elfogadási arányokat,
csakúgy, mint a legnagyobb mértékű kitettségeket, akár
havi bontásban is. Ezeknek a riportoknak és a jól ismert
EH Grading rendszernek köszönhetően azonnal limit
emelést kérhet, amennyiben vevője fizetőképessége
javul.

A különböző EH SmartView riportokban Ön kétféle
Grade-et talál: 1. az EH vevő Grade-et és 2. az EH
országkockázati besorolást.

Nyomon követheti az EH limitdöntési idejét és ezt
beépítheti üzleti stratégiájának megalkotásába.
Az információk naponta frissülnek, ami lehetővé teszi az
Ön számára, hogy mindig tudja, mennyire hitelképesek
a vevői és biztosítja azt, hogy üzleti tevékenységét
bővítse.

Az EH minden egyes ügyfélnek megállapít egy 1–10
közé eső besorolást (Vevő Grade), ami az adott cég
fizetőképességét és üzleti potenciálját mutatja.

Az első abban segít Önnek, hogy képet kapjon az egyes
vevők pénzügyi helyzetéről és hitelképességéről.
Az EH országkockázati besorolás a különböző
országok gazdasági és politikai kockázatait jellemzi.
Ezek lényege, hogy segítséget nyújtsanak a nagy
kockázatot jelentő vevők, valamint a kockázatos piacok
és országok elkerülésében.

A lehető legjobb eszköz ahhoz, hogy Ön bármikor…
›
›
›
›
›
›

hozzáférjen az Euler Hermes hatalmas adatbázisának köszönhető egyedülálló piaci ismeretéhez,
szabadon eldöntse, épp milyen típusú vevői információra van szüksége,
naprakészen nyomon kövesse vevői kockázatait,
megnézze összesített és kötvényenkénti elfogadási arányait valós időben,
lekérdezze a húsz legnagyobb kitettséget jelentő vevői listáját,
havi bontásban megnézze és rendszerezze kintlévőségeit és kockázatait:
- cégenként és cégcsoportonként,
- országonként,
- pénznemenként,
- iparáganként, vagy
- a vevőkockázatok nagysága szerint
› azonnal limitemelést kérjen amennyiben vevője fizetőképessége javul,
›	nyomon kövesse limitkéréseit, illetve azt, hogy az Euler Hermes mennyi idő alatt hoz döntést
az egyes limitigények vonatkozásában,
›	minden előnyét kihasználja az Euler Hermes hitelvizsgálati rendszerének esszenciáját adó jól ismert
kockázat-besorolási folyamatának (Vevő Grading).

Mi az EH SmartView kezdőlapjának lényege?
Az EH SmartView kezdőlapja a főbb kockázatelemzési riportokat tartalmazza, mint pl. a vevő kockázati portfóliói,
legnagyobb kitettségek listája, elfogadási arányok, az Euler Hermes limitdöntéseinek ideje. Csakúgy, mint az
Ön autójának műszerfala, a biztonságos működéséhez elengedhetetlenül szükséges KPI mutatókat jelzi Önnek
egyetlen ablakban!

EH Smartview kezdőlap: hozzáférés a KPI mutatókhoz

Ön is fontosnak tartja, hogy okos,
körültekintő és megalapozott
üzleti döntéseket hozzon?
Nem kell mást tennie, mint:
◾ felvenni a kapcsolatot az Euler Hermes kapcsolattartójával, és
◾ 
szerződéskötés után az EOLIS-ban egyszerűen
belép az EH SmartView linken keresztül.

Az EH Smartview kezdőlapján található statisztikák mellett számos egyéb grafikon és kimutatás áll
rendelkezésre a kockázatok alapos megértéséhez
és a lehetőségek részletes feltérképezéséhez.

PRÓBÁLJA KI! Kérje értékesítőnktől a 30 napos
díjmentes kipróbálási lehetőséget.
További részleteket a honlapunkon olvashat:
www.eulerhermes.hu

