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Risicomanagement is de eerste stap in de order to cash keten Met elke nieuwe
klant wordt je organisatie blootgesteld aan risico. Kunnen zij de factuur op tijd
betalen? Zullen zij je betalingsvoorwaarden in acht nemen? Het is belangrijk je klant
te kennen om er zeker van te zijn dat ze kredietwaardig zijn. Voordat je een nieuwe
klant accepteert, raden wij je aan om een kredietcontrole uit te voeren. Neem de
nodige maatregelen om onaangename verrassingen en mogelijke problemen met
de betaling te voorkomen. Samen met onze partners bieden wij een geïntegreerde
risicomanagementoplossing die alle gegevens combineert die je nodig hebt om je
bedrijf te beveiligen tegen mogelijke risico’s.
INFORMATIE IN EEN KREDIETRAPPORT
•	Risicobeoordeling
•	DBT (Days Beyond Terms, dagen achter op
betalingstermijn)
•	Handelsbetalingsgegevens
•	Kredietlimiet - Aanbeveling van het
maximale kredietbedrag dat op elk moment
bij je debiteuren zou moeten uitstaan.
•	Openstaande juridische procedures
•	Groepsstructuur en koppelingen
•	Financiële gegevens
•	Bedrijfsinformatie
•	Betalingstrends
REDEFINING ORDER TO CASH
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GEGEVENS IN CREDITMANAGER
Kredietrisico gegevens kunnen worden geïmporteerd in onze debiteurenbeheer oplossing
CreditManager als onderdeel van de dagelijkse importprocedure. CreditManager
ondersteunt ook real-time kredietrisicogegevens via API’s die verbinding maken met
onze kredietrisicopartners, Altares Dun & Bradstreet en Graydon. Informatie van onze
partners, gebaseerd op geavanceerde data-analyse, kan worden getoond als aanvullende
debiteureninformatie en kan ook worden gebruikt als onderdeel van de CreditManager
kredietscore formule. Door het monitoren van mogelijke risico’s zijn gebruikers
proactief geïnformeerd en worden aanmaningsprocedures aangepast, zodat het risico
geminimaliseerd wordt.
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RISK INSURANCE
Door Onguard zijn samenwerking met Aon bieden we onze klanten PolicyManager, een applicatie
die specifiek is toegesneden op het administratiebeheer en de wijzigingen die gepaard gaan met
het beheren van kredietverzekering polissen.
Het grootste voordeel van integraties met risicomanagement oplossingen is dat creditmanagers
proactief geïnformeerd worden over mogelijke risico’s van wanbetalen en deze beter beheerd
zijn. PolicyManager signaleert automatisch tekorten in limieten en levert de bijbehorende
verzekeringen en real-time alerts over, onder andere, nieuwe applicaties of verhogingen. Het
laat duidelijk zien wat de huidige dekking is over je uitstaande balans. PolicyManager bespaart
je veel tijd door het automatiseren van administratieve handelingen en verminderen van je
administratieve lasten.
BENEFITS OF POLICYMANAGER
• Maximaliseren van kredietlimieten
• Constant inzicht in kredietrisico’s
•	Regelen van sales declaraties naar jouw kredietverzekering
•	Optimaliseren van de overeenkomst van aanspraken
•	Transparante connectie met policy conditions, termen en rapportering overeenkomsten met
onze partners
ONZE PARTNERS

ABOUT ONGUARD
Onguard is de afgelopen ruim 25 jaar uitgegroeid van een specialist in credit management software naar een marktleider in innovatieve
oplossingen op het gebied van order-to-cash. Ons geïntegreerde, intelligente platform zorgt voor een optimale verbinding tussen alle
processen in de order-to-cash-keten en maakt het delen van kritische gegevens mogelijk. Gebruik makend van de nieuwste technologieën
zoals API’s, robotica, machine learning, big data en AI. Gebruikers in meer dan 50 landen wereldwijd zetten het Onguard platform
dagelijks in voor succesvol management en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management. Onguard maakt sinds februari
2020 onderdeel uit van de Visma Group.
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