‘‘Sterke schakel in
balans van risico en
opbrengsten”
Hans van Diest
BMW Group Financial Services
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Introductie
In 2001 start BMW Group Financial Services (BMW FS) de samenwerking
met Visma | Onguard. De oplossing van Visma | Onguard wordt in
Nederland (én België) ingezet om vorm te geven aan het Credit Risk
Management beleid. Klantgericht werken is de basis. De klant wordt
benaderd door één “dedicated” toegewezen beheerder. De klanten
zijn onderverdeeld op basis van een risk rating en worden via een op
de klant afgestemd profiel beheerd. Met als doel een zo efficiënt en
effectief mogelijk beheer van debiteuren.

“Visma | Onguard sluit aan bij onze
doelstelling om waar mogelijk
processen te verbeteren.”
Hans van Diest
BMW Group Financial Services
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Resultaten & voordelen
	Effectieve, efficiënte en klantgericht benadering
	Kwalitatief verbeterde analyses, rapportages en sturing op KPI’s
	Stijging efficiency door toename automatisch goedgekeurde aanvragen
naar 55%
	Stijging automatische incasso’s; in 5 jaar van 87% naar 95%
	Stijging overall goedgekeurde aanvragen met bijna 10%

Hans van Diest:
	“Visma | Onguard helpt ons om het proces van krediet acceptatie en
debiteurenbeheer op een klant- gerichte, efficiënte en effectieve wijze
vorm te geven.”
	“De software heeft een stuk klantgericht maat-werk geleverd en is hiermee
een belangrijke schakel in het kredietacceptatiebeleid.”
	“Visma | Onguard sluit aan bij onze doelstelling om waar mogelijk
processen te verbeteren.”
	“Doordat Visma | Onguard data kan uitwisselen met andere systemen,
dus zowel in- als export, hebben wij nu alle informatie beschikbaar in één
systeem.”
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Innovatief beleid
BMW FS heeft haar Credit Risk Management professioneel en efficiënt ingericht. Het
Nederlandse beleid geldt binnen de BMW Group als benchmark voor andere Europese
landen. Bovendien heeft Hans van Diest met het grotendeels geautomatiseerde proces
de Credit Management Award 2008 gewonnen. Van Diest: ‘Kwaliteitsverhoging is binnen
de BMW groep een continu proces. Om de afzet van de producten te stimuleren en
de kwaliteit van de services te verhogen, zijn processen vereenvoudigd en volledig
geautomatiseerd. Dit alles om de kwaliteit van de dienstverlening richting de BMW en
MINI dealers en klanten te optimaliseren.’
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naar ons kredietacceptatiesysteem.
Het geldt als een zeer belangrijk
onderdeel in de scorecards en ons
kredietacceptatiebeleid.

Kredietacceptatie
Van Diest vertelt: “Voor mij begint Credit
Risk Management bij kredietacceptatie
en niet bij de facturatie. We ontvangen
bijna 10.000 kredietaanvragen per jaar.
Statistische scorecards zijn specifiek
ontwikkeld op de klantengroep van BMW,
ze stellen ons in staat om gecalculeerde
risico”s te nemen en zo een goede balans
te krijgen tussen risico”s en opbrengsten.”
De elementen in de scorecards bestaan
uit feitelijke informatie: contractinformatie,
klantinformatie en externe statische
informatie zoals bijvoorbeeld de BKRscore, de Experian-score en de D&B
score. Een belangrijk onderdeel van
de scorecards is het betaalgedrag.
Vanuit Visma | Onguard wordt deze
informatie op klantniveau geëxporteerd
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“Visma | Onguard heeft een stuk
klantgericht maatwerk geleverd en
is hiermee een belangrijke schakel
in dit proces. Door onder andere
het meenemen van de check op
betaalgedrag kunnen wij bijna 55% van
de aanvragen automatisch goedkeuren.
In de praktijk betekent dit dat een klant
in de showroom binnen 1 à 2 minuten
antwoord heeft op zijn vraag over een
krediet-mogelijkheid”, illustreert Van Diest.
“Ook het totaal aantal kredietacceptaties
is met bijna 10% toegenomen. Dit wordt
gerealiseerd door de specifiek op de BMW
klantengroep ontwikkelde scorecards en
het opnemen hierin van externe statische
scores die ons dé extra kredietinformatie
oplevert. Hierdoor zijn wij beter in staat
om de risico”s te beoordelen en derhalve
meer te accepteren. Een mooi resultaat in
ons streven om zoveel mogelijk aanvragen
te kunnen accepteren en toegevoegde
waarde te leveren voor onze BMW en
MINI dealerorganisatie.”
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Rapportage en resultaat
Een belangrijke reden voor BMW FS om over te gaan naar Visma | Onguard ICMS
was dat zij alle data graag in één systeem beschikbaar willen hebben. “Nu kan zowel
de afdeling debiteurenbeheer als kredietacceptatie van het systeem profiteren”, legt
Van Diest uit. “Daarnaast de vergrote flexibiliteit in rapportagemogelijkheden en het
sturen op KPI”s (Kritische Prestatie Indicatoren). Wij hebben een aantal zelf ontwikkelde
KPI”s waarbij we de data uit andere systemen nodig hebben. Die data kunnen we nu
exporteren naar Visma | Onguard. Vervolgens is met één druk op de knop het rapport
gereed dat gedefinieerd is. Zo kunnen wij onder andere zien hoe het betaalgedrag en
het risicoprofiel van de klantenportfolio zich ontwikkeld. Elke klant krijgt een rating,
welke wordt vastgelegd in Visma | Onguard. Na verloop van tijd wordt duidelijk hoe de
ontwikkeling is binnen bijvoorbeeld klanten uit de ICT-branche. Dit stelt ons in staat om
nog beter te rapporteren, analyseren en sturen.”

Toekomst
“Doordat Visma | Onguard data kan uitwisselen met andere systemen, dus zowel in- als
export, hebben wij nu alle informatie beschikbaar in één systeem. Voor de toekomst
verwachten we nog scherpere resultaten te kunnen boeken door het verfijnen van
profielen, uitbreiden van mogelijkheden in de klachtenmodule en gebruik van de extra
vrije velden”, besluit Van Diest.
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Meer weten?
Heb je vragen over deze oplossing of over hoe je het order-to-cash proces binnen
jouw organisatie zo optimaal mogelijk kunt inrichten? Neem dan contact met ons op
via 088 – 256 66 66 of mail naar contact@onguard.com. We helpen je graag.

Stel je vraag telefonisch

Stuur ons een e-mail

Over Visma | Onguard
Automatisering, digitale transformatie en verbetering van de klantervaring zijn de
sleutels tot zakelijk succes. Visma | Onguard ondersteunt haar klanten al ruim 25 jaar
met geavanceerde oplossingen binnen de order-to-cash keten. Onze oplossingen zijn
gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen
van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en
intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Zo ontstaat een optimale
verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor
een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie. En dat resulteert in sterkere en
langdurige klantrelaties en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management.

Connecting data.
Connecting you.
Copyright © Visma | Onguard, 2021. Alle rechten voorbehouden.
De informatie in deze referentiecase is met zorg samengesteld. Toch kan Visma | Onguard geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of
onjuistheid van het materiaal in deze referentiecase.
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