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Van risicomanagement 
naar deurwaarder: 
Visma | Onguard’s 
geïntegreerde 
order-to-cash platform

 Credit management vormt de kern van wat we bij Visma | Onguard 
doen. Onze intelligente softwareoplossing, CreditManager, is een web 
based oplossing die alle aspecten van credit management automatiseert. 
Het is de basis waarop we ons volledig geïntegreerde API-platform creëren 
dat jou via kritische gegevensuitwisseling, controle geeft over het hele 
order-to-cash proces, van risicobeheer, facturering en betalingsverwerking 
tot debiteurenbeheer, incasso’s en deurwaarder. Deze infographic 
laat zien hoe elke keten in het order-to-cash proces naadloos is 
geïntegreerd met CreditManager. Bovendien wordt duidelijk wie onze 
integratiepartners zijn en wat voor jou de belangrijkste voordelen.

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. 
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Risicomanagement

Bij elke nieuwe klant loopt jouw organisatie risico’s. Kunnen zij de factuur 
op tijd betalen? Zullen zij de betalingsvoorwaarden naleven? Inzicht in de 
kredietrisico’s van elke klant is essentieel om jouw bedrijf te beschermen. 

Door integraties met partners als Altares Dun & Bradstreet en Creditsafe 
kun je kredietrisicogegevens eenvoudig importeren in CreditManager. 
De webservice en de bijbehorende autorisatie wordt in CreditManager 
geactiveerd. Het contract sluit je af via de partners.

Jouw voordelen:
   Proactieve en realtime toevoer van informatie, zoals opkomende 

standaardrisico’s, zodat je aanmaanprocedures hierop kunt aanpassen
 Maak weloverwogen datagedreven beslissingen
 Minimaliseer risico’s
 Informeer gebruikers pro-actief

Kredietverzekering

In samenwerking met risico- en verzekeringsadviseur Aon ontwikkelden wij de 
SaaS-applicatie PolicyManager. Deze oplossing automatiseert en optimaliseert 
het beheer van het kredietverzekeringsprogramma van klanten.

Jouw voordelen:
   Compleet en real-time overzicht van klantverzekeringen
   Inzicht in welke klanten risico lopen en hoe hoog dat risico is
   Automatische signalering en pushberichten over kredietaanvragen
   Geautomatiseerde administratieve handelingen

Facturatie

Betalen maken we graag zo eenvoudig mogelijk. Daarom werken we voor de 
integratie met e-invoicing nauw samen met onze partner Order2Cash en een 
groot aantal payment providers.

Jouw voordelen:
  Eenvoudig facturen opvragen en corrigeren
  Veilige uitwisseling van facturen
  Optimalisatie van facturatieproces
  Facturen zijn eenvoudig toegankelijk via eigen boekhoudsysteem
  Verzending van facturen toegespitst op klantwensen

Betalingsverwerking

MatchMaker is onze intelligente oplossing voor betalingsverwerking waarmee 
je het afletteren van betalingen voor minimaal 80% automatiseert. 

Jouw voordelen:
  Klantvriendelijker aanmaningsproces: klanten ontvangen geen onnodige 

aanmaningen 
  Uitwisseling gegevens tussen systemen zorgt voor een nauwkeuring 

afstemming
  Betaalde facturen rechtstreeks sluiten 
  Toegang tot de laatste debiteureninformatie
  Alleen nieuwe facturen inlezen in geval van meerdere 

administratiesystemen
  Journaalboekingen in MatchMaker worden zowel op grootboek- als op 

debiteurenniveau ingevoerd

Incasso en deurwaarder

Incassobureaus, deurwaarders advocatenkantoren gebruiken  
Visma | Onguard’s CaseControl om een zorgvuldig digitaal dossier met 
openstaande facturen op te bouwen, te bewaken en te delen. Wanneer je als 
deurwaarder samenwerkt met incassopartners die CaseControl gebruiken, 
dan heb je na de overdracht eenvoudig toegang tot volledige dossiers. 

Jouw voordelen:
  Automatische verwerking van nieuwe facturen en creatie van dossiers
  Eenvoudige en snelle onderlinge communicatie
  Facturen direct via webservices overdragen aan het incassobureau en het 

proces volgen 
  Gegevens en bestanden eenvoudig uitwisselen, overdragen en delen 

binnen de applicatie en met gerechtsdeurwaarders
  Inzicht in de geschiedenis en de huidige status op dossierniveau
  Andere CreditManager gebruikers kunnen taken uitvoeren, aanvullende 

informatie verstrekken en op verzoeken reageren
  Taken die vanuit CaseControl zijn gelogd, zijn te zien in het logbook van 

CreditManager
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