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Acompanhe a situação global de risco dos seus clientes.

   26% das empresas passaram por situações de incumprimentos nos últimos 
   12 meses(1).

Configure uma lista com todos os seus clientes para conhecer a distribuição do 
seu risco, a sua dívida e o montante que se encontra fora do prazo de pagamento 
(caso anteriormente tenha incluído as suas faturas).

Melhore as suas decisões relativamente à concessão de crédito e antecipe possíveis 
problemas de pagamento.

Analise as informações financeiras e as informações dos ficheiros de 
incumprimento dos seus clientes antes de tomar a decisão de efetuar vendas 
aos mesmos ou antes de fixar as condições de pagamento. Introduza os dados da 
operação e considere a recomendação apresentada no Insight View.

Controle a dívida pendente dos seus clientes.

Incorpore a faturação emitida a um cliente para facilitar o controlo e a análise da 
dívida pendente que este tem com a sua empresa.

Seja o primeiro a reclamar as faturas pendentes de cobrança em caso
de incumprimento.

Utilize o alerta que notifica sobre o incumprimento de um cliente para ser 
informado desta situação em primeiro lugar.

(1) X Estudo sobre a Gestão dos riscos em 
Espanha. Iberinform e Crédito y Caución 2018.

Consultas. Os relatórios tradicionais 
podem ser consultados online de 
forma dinâmica e personalizada com 
informações das empresas atualizadas 
diariamente.

Listas. Análise agregada de dados 
económicos de um conjunto de até
5000 empresas.

Alertas. Notificações diárias sobre 
a evolução das empresas ou dos 
empresários que se encontra a seguir.

Marketing. Bases de dados com 
segmentação e download online.

Recomendado por
97% dos nossos clientes.
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Acompanhe a actividade de um administrador ou acionista com o qual tenha 
tido problemas de incumprimento. 

Consulte as ligações da empresa, quem são os seus acionistas e 
administradores, e em que empresas participam para facilitar a gestão de 
cobranças ou para evitar faltas de pagamento.

Proporcione à sua equipa comercial ficheiros de potenciais clientes com 
baixo risco de incumprimento.

Forneça à sua equipa de vendas os dados de contacto de possíveis 
consumidores para agilizar o processo de admissão de pedidos
e contratações.

Antecipe-se à deterioração da situação financeira de um cliente.

Reveja os alertas diários com as alterações da situação económico-
financeira de uma empresa.

Faça a gestão da cobrança de faturas por pagar.

Solicite o serviço de cobrança de faturas por pagar e o seu seguimento.

Recomendado por
97% dos nossos clientes.
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