PAMETNEJŠI, POGLOBLJENI
PODATKI & HITRA STRATEŠKA
RAST
Zagotovite svojemu podjetju rast z Dun & Bradstreet Credit™
platformo nove generacije, ki omogoča inteligenten
nadzor nad tveganji.

NEOMEJENI V GLOBALNO
POSLOVANJE

Vaše odločitve štejejo.

Predstavljajte si boljši
način.

Krepite tiste odnose,
ki so najpomembnejši.

Bodimo realni: vaše poslovne
odločitve morajo biti dobre in
sprejemati jih morate na kar
najbolj učinkovit način. Vaše
podjetje, tako kot vaša kariera, sta
odvisna od odločitev, ki jih morate
kar najhitreje deliti z vsemi v
podjetju. A ko se pri sprejemanju
teh odločitev zanašate na poplavo
podatkov, ne gre vedno gladko.
Iskanje najboljših odgovorov je
lahko zamudno.

Ponosno predstavljamo D&B
Credit™ platformo nove generacije,
ki omogoča neomejen inteligenten
nadzor nad tveganji. Temelji na
najbolj celovitih in zanesljivih
podatkih o poslovnih subjektih na
svetu. Prinaša vam prilagodljivo in
s podatki podprto oceno tveganj, ki
bo spremenila način upravljanja s
sodobnimi financami. Z uporabniku
prijazno, pametno in enostavno
platformo D&B Credit™ strateškega
partnerja Dun & Bradstreet je dostop
do kvalitetnih podatkov o povezavah
med podjetji in različnimi bonitetnimi
ocenami bolj preprost in učinkovit kot
kdajkoli prej.

Ocenjevanje najpopolnejših in
ažurnih vpogledov v bonitete in
tveganje je z D&B Credit™ najbolj
preprosto in učinkovito doslej.
Ta celovita, intuitivna in
dinamična platforma vam
zagotavlja podporo rasti vašega
podjetja ob krepitvi odnosov
z vašimi najbolj dragocenimi
strankami, dobavitelji in
sodelavci.

D&B Credit™ vam pomaga hitro opraviti naloge
- od sprejemanja poslovnih odločitev do
upravljanja vašega portfelja in splošnih tveganj.
Vi pa se utegnete lotiti še česa drugega:
na primer analize dejavnosti, v kateri vidite
možnost rasti, več časa namenite vodenju
ekipe ali pa se odpravite domov prej kot
običajno.

Oglejte si analize na način, na kakršnega jih želite
videti, intuitivno začnite s kritičnim povzetkom in
nadaljujte s podrobnejšimi podatki.

Označite in segmentirajte svoj portfelj ter
dinamično upravljajte tveganja in priložnosti.

Prejemajte opozorila preko e-pošte in nadzorne
plošče produkta takrat, kadar jih želite prejemati in
na način, na kakršen jih želite videti.

Partnerje enostavno dodajajte v svoj portfelj in jih
organizirajte glede na njihove značilnosti. Ustvarite
skoraj neomejeno število oznak (tags) in oblikujte
segmente, ki vam bodo pomagali do večje učinkovitosti.

REŠITEV, NAREJENA ZA VAŠ
DELOVNI PROCES.
Z zmogljivimi segmentacijskimi orodji in personaliziranimi opozorili bo cela
ekipa osredotočena na tisto, kar je pomembno za vaš delovni proces, pa naj
gre za podatke o posameznem podjetju ali tveganju za celoten portfelj.

Ko morate sprejeti poslovno odločitev:
•

podatkov s spleta in družbenih omrežij.

Jo sprejmite na preprost način, z uporabo sodobnega
in intuitivnega vmesnika s preprostim iskalnikom in
možnostjo filtriranja rezultatov, da najdete prav tisto

•

Jo sprejmite učinkovito ter s pomočjo poročil, ki vsebujejo
kritične povzetke. Z enim klikom hitro preidete na

podjetje, ki ga iščete.
•

poglobljene informacije.

Jo sprejmite odločno in ob podpori največje svetovne baze
poslovnih podatkov, enostavno razumljive analitike ter

Ko morate upravljati in segmentirati svoj portfelj partnerjev:
•

•

Pridobite jasen in prilagojen pogled z oznakami, ki vam

•

Preglejte trende zadnjih 12 mesecev v obliki povzetka ali

omogočajo fleksibilno organiziranje, spremljanje in

podrobnega pregleda. Glede na te kriterije nastavite filter v

poročanje o vaših partnerjih.

svojem portfelju.

Dodajajte nova podjetja v svoj portfelj in jih segmentirajte
glede na njihove značilnosti, ki so za vas pomembne.

Ko morate nadzorovati in upravljati tveganja partnerjev:
•

Nastavite toliko profilov opozoril, kolikor jih potrebujete za

•

•

Imejte opozorila združena v dnevni e-pošti in dodana v

•

Izboljšajte korporativno upravljanje z doslednim

vašem portfelju na nadzorni plošči, na domači strani in v

spremljanjem vseh partnerjev skladno z vašimi

poslovnem poročilu.

korporativnimi standardi.

Ko poslujete po svetu:
•

Celovit pregled nad pomembno zgodovino opozoril za
katerokoli podjetje, ki ga spremljate.

spremljanje finančnega zdravja partnerjev.

Zanašajte se na poenotene globalne podatke za modeliranje
in analitiko.

•

Uporabljajte podatke v različnih valutah.

•

Dostopajte do poročil o poslovanju v 200+ državah.

REŠITEV ZA MODERNE
FINANCE
Združili smo:
Najboljše podatke in analitiko Dun & Bradstreet, vključno z največjo globalno bazo poslovnih
podatkov za več kot 250 milijonov podjetij, iz prek 30.000 virov in s 5 milijoni posodobitev
dnevno.
Najboljšo rešitev, D&B Credit™, ki omogoča združitev vašega in našega načina razmišljanja.
Hitro dostavo najboljših rezultatov, da lahko preostali čas namenite krepitvi najbolj donosnih
odnosov s partnerji.

OD VODILNEGA PONUDNIKA
BONITETNIH IN POSLOVNIH
PODATKOV
Področje financ ni več takšno, kot je bilo nekoč. Vloga
celotne ekipe pri rasti in uspešnosti podjetja je večja
kot kdajkoli prej. Številke niso več vezane na sedenje za
mizo, saj finance danes potrebujejo dostop do pravih
informacij kadarkoli in kjerkoli.

Ko v poslu učinkoviteje
pridete do odgovorov
in prihranite veliko
časa. Čemu ga boste
namenili vi?

Dun & Bradstreet je za sodobno finančno ekipo ustvaril
D&B Credit™. Ta produkt ima vse, kar potrebujete - od
spremljanja družbenih medijev do zmožnosti celovite
presoje, da bi odločitve o financah sprejemali hitreje,
prihranjeni čas pa namenili rasti podjetja. In ker temelji
na storitvah v oblaku, omogoča dostop z namizja,
prenosnika ali mobilnika, kar pomeni, da dobite odgovore
in sprejemate pametnejše odločitve ne glede na to, kje se
nahajate.
Poleg tega gre za produkt, ki ne potrebuje posebnih
gonilnikov in drugega zahtevnega nameščanja na
računalnik, ima intuitiven uporabniški vmesnik, kratka
in jasna spletna navodila ter čarovnike, ki vas vodijo
korak za korakom. Tako se lahko vaša ekipa hitro in brez
zapletov loti dela.
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