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A Iberinform apresenta o Insight View, a única ferramenta que 

permite gerir de forma integrada a sua carteira de clientes nas áreas 

de Marketing, Finanças e Análise de Risco.

Com Insight View:

Terá uma visão mais completa e global dos seus potenciais clientes

Simplifi que a captação de clientes e evite os de maior risco

Reduza os custos de identifi cação, análise e seguimento de 

clientes

Tome decisões mais rápidas e precisas

O Insight View funciona 100% online, pelo que não necessita de instalar 

nenhum programa e terá sempre acesso a informação atualizada.

Benefi cie de 50€ de saldo experimental, através do site

insightview.pt ou ligue 213 588 877

Finance
Insight

Benefi cie de 50€ de 

saldo experimental, 

através do site 

insightview.pt ou ligue 

213 588 877

Encontre novos clientes, 
analise e faça a gestão 
dos seus riscos 



CLIENTES POTENCIAIS CLIENTES E CONCORRENTESCLIENTES ATUAIS SETORES

Encontre novos clientes em Portugal e 

Espanha

Simplifi que a sua pesquisa de clientes 

potenciais entre mais de 6 milhões de 

empresas e empresários e exporte de forma 

rápida e efi caz um fi cheiro com os dados de que 

necessita: pessoa a contactar, vendas, setor, 

dimensão, número de empregados, perfi l de 

risco, principais perspetivas económicas, etc.

Melhore a efi ciência das suas campanhas 

de marketing

O Insight View é a única ferramenta que lhe 

permite excluir os seus clientes ou prospetos 

atuais e as empresas inativas ou com alto risco 

de incumprimento. Assim, poderá limitar a 

lista dos potenciais clientes ao número de 

registros que necessitar, a fi m de otimizar 

as campanhas de marketing e melhorar o 

respetivo ROI.

Melhore a qualifi cação dos seus clientes

Personalize o risco de incumprimento 

(score) e o crédito máximo recomendado 

num pequeno questionário e utilize esta 

informação para concentrar os seus esforços 

nas empresas solventes ou com maiores taxas 

de crescimento.

Conheça melhor e acompanhe os seus 

clientes

Crie listas com os seus clientes atuais e 

aplique fi ltros nos gráfi cos para focar mais 

os seus esforços comerciais. Ative o serviço 

de alertas sobre os seus principais clientes ou 

concorrentes para identifi car oportunidades 

de negócio através dos alertas diários.

Analise a situação fi nanceira de uma 

empresa ou de uma lista personalizada

Sistematize a análise fi nanceira dos seus 

clientes, fornecedores ou concorrentes com 

as contas ofi ciais atualizadas até 8 anos de 

histórico (contas individuais e consolidadas). 

Compare empresas

Compare e analise em profundidade as 

principais perspetivas económicas de uma 

lista até 5 concorrentes, fornecedores ou 

clientes que lhe interesse monitorizar e 

manter a informação permanentemente 

atualizada.

Analise e compare uma empresa com o 

seu respetivo setor

Ao consultar as contas anuais de uma 

empresa, dispõe de uma coluna de “Comparar 

com o setor”, para que tenha uma referência 

da evolução da empresa face ao setor.

Analise o seu setor ou crie um grupo 

personalizado de empresas

Com Insight View poderá realizar análises 

individuais ou globais das empresas que 

selecionar, obtendo o balanço, os resultados 

e uma análise de rácios. Pode exportar a 

informação em formato excel.

Marketing e Comercial
Procure novos clientes e faça a

gestão dos atuais de forma intuitiva.

Finance
Ferramentas de análise que

facilitam decisões sustentadas.

Riscos
Analise o risco dos

seus clientes.a.

DE CADA CLIENTE DA CARTEIRA DE CLIENTES

Minimize o seu risco comercial

Pode completar a informação comercial e 

fi nanceira dos seus clientes e o seu histórico 

de pagamentos, com a incorporação das suas 

faturas emitidas, a fi m de obter uma visão 

integrada do seu risco de incumprimento, das 

dívidas vencidas ou do prazo de pagamentos. 

Informação completa do seu 

comportamento de pagamentos

Informação de insolvências, ações judiciais, 

dívidas fi scais e à Segurança Social, etc. e 

consultar de forma ilimitada os serviços Asnef 

Empresas e RAI (disponível para empresas 

espanholas).

Uma visão global e sempre atualizada do 

risco da sua carteira de clientes

Insira a sua lista de clientes e o Insight View 

analisará o risco global da sua carteira e 

manterá a informação sempre atualizada. 

As tabelas e gráfi cos interativos permitem 

fi ltrar facilmente a informação, identifi car 

os clientes de maior risco e gerar listas em 

Excel com toda a informação. Poderá também 

fazer comparações entre várias carteiras 

personalizadas, por segmentos, zonas, etc.

Simplifi que o acompanhamento dos seus 

riscos

Receba um e-mail diário com as alterações 

que o Insight View considerar relevantes 

para si, para que atue rapidamente antes 

que a situação se agrave ou ainda para ser o 

primeiro a trabalhar com as empresas que 

melhoraram a sua situação fi nanceira.


