Policy
Manager

PolicyManager is de multi-tenant SaaS-applicatie van Aon en Onguard.
Het is ontworpen om het beheer van het kredietverzekeringsprogramma
van klanten te automatiseren en te optimaliseren en tegelijkertijd
diepgaande inzichten te verschaffen over de dekkingsprestaties.
Het fungeert als een software-interface tussen je financiële administratie
en het kredietverzekeraarssysteem. PolicyManager is geconfigureerd op
basis van beleidsformuleringen en helpt het operationele risico rond de
naleving van beleidsverplichtingen te verminderen.
“Met PolicyManager heb je het eenvoudig en efficiënt in de hand. De online applicatie
elimineert de administratieve lasten en helpt je om de kredietlimieten te maximaliseren”.
Het gebruik van PolicyManager zorgt voor minder administratieve rompslomp met een
maximale benutting van je kredietverzekering. De software bespaart je tijd en voorkomt
dat je bepaalde zaken over het hoofd ziet. PolicyManager draait onafhankelijk: je
kredietverzekeraar heeft geen toegang tot je boekhoud- of ERP-systemen.
PolicyManager is een product dat is ontwikkeld door Onguard en AON en sluit aan op
verschillende verzekeraars zoals Coface, Atradius en Euler Hermes.
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PRODUCTKENMERKEN
• Maakt berekeningen op basis van:
procesregels, beleidstermen en financiële
boekhoudgegevens
• Analyseert debiteurenrisico’s en berekent de
vereiste dekking voor limiettoepassingen.
• Analyseert en berekent, indien van
toepassing, discretionaire limieten
• Het kan krediet en discretionaire beperkingen
naar de financiële boekhouding exporteren
• Biedt realtime waarschuwingen voor
bijvoorbeeld het stopzetten van de dekking /
stoppen van de verzending, overdrachten van
incasso’s en het indienen van vorderingen.
• Berekent de verzekerde omzet en zorgt voor
een evenwichtige omzetaangifte
• Biedt mogelijkheden voor vrijwel elke
gewenste analyse en rapportage
• Meertalig
• Multi-tenant SaaS-applicatie
• Waarschuwt wanneer bepaalde
beleidsparameters worden overtreden of
wanneer er maatregelen nodig zijn
• Geautomatiseerde discretionaire
kredietlimietbeslissingen
• Geautomatiseerde aangiften
AON PLC
Aon plc is een toonaangevende wereldwijde professionele
dienstverlener die een breed scala aan risico-, pensioen- en
gezondheidsoplossingen biedt. Onze 50.000 collega’s in 120
landen stellen onze klanten in staat om resultaten te behalen door
gebruik te maken van eigen gegevens en analyses om inzichten te
leveren die de volatiliteit verminderen en de prestaties verbeteren.

VOORDELEN
• Besparing van tijd en onnodige
limietvergoedingen
• Gemakkelijke en transparante naleving van
de beleidsvoorwaarden
• Comfortabel de regie met relevante
managementinformatie
• Gegevensbescherming en blijvende vrijheid
ten aanzien van kredietverzekeraars
• Maximaal gebruik van kredietverzekering voor
bedrijfscontinuïteit en winstgevende groei
• Management op basis van uitzonderingen
• Maximale automatisering en controle op de
limietportefeuille
• Beperk het inzicht in risico’s op basis van de
werkelijke blootstelling
• Meerdere polissen en meerdere
administraties in één platform
“Het beveiligen van je vorderingen,
het automatiseren van je krediet”...

OVER ONGUARD
Onguard is in 25 jaar uitgegroeid van specialist in credit
management software naar marktleider in innovatieve
oplossingen op het gebied van order to cash. Ons
geïntegreerde platform zorgt voor een optimale aansluiting
van alle processen in de order to cash keten en maakt het
mogelijk om kritische gegevens te delen. Gebruikers in meer
dan 50 landen gebruiken het Onguard platform dagelijks voor
succesvol management en tastbare resultaten op het gebied
van order to cash en credit management.
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