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EH SmartView

HYÖDYNNÄ EULER HERMESIN ASIANTUNTEMUSTA
Mikä on EH SmartView?

Onko EH SmartView:n käyttö vaikeaa?

Euler Hermesin luottovakuutus turvaa toimintaasi kun asiat eivät suju
suunnitellulla tavalla. EH SmartViewn avulla vakuutusturvasi hyöty
kasvaa entisestään. Sen avulla saat entistä paremman ja selkeämmän
tilannekuvan asiakasportfoliostasi – käyttäjäystävällisesti.

EH SmartView on erittäin käyttäjäystävällinen, voit hyödyntää
pikavalikkoja navigoidessasi järjestelmässä. Voit suodattaa tietoa
ruudulla, tulostaa raportteja ja viedä kaikki tiedot Exceliin, minkä
ansiosta tärkeän tiedon jakaminen muiden tiimien kanssa on
helppoa. EH SmartView –työkalun sisällä voit etsiä yksityiskohtaista
tietoa haluamastasi aiheesta ja pääset käsiksi yksityiskohtaisiin
raportteihin.

EH SmartView:lla voit tarkastella asiakkaita, joilla on maksamattomia
myyntisaatavia. Saat pääsyn ainutlaatuiseen markkinatietoomme
erilaisten riskiraporttien kautta joiden avulla voit tehdä parempia
päätöksiä koskien yrityksesi tulevaa kasvua. Työkalu on suunniteltu
henkilöille joiden täytyy pystyä arvioimaan myyntisaamisriskiä
kokonaisvaltaisesti.

EH SmartView:n avulla voit keskittää myynnin resurssit
tuottaviin kauppoihin, jotka kasvattavat liikevaihtoa ja
parantavat yrityksesi kassavirtaa. EH Graden perustana
oleva tieto mahdollistaa tämän yrityksellesi.

EH SmartView:n avulla voit:
•
•
•
•

tarkastella asiakasportfoliosi riskiä
analysoida limiittiesi hyväksymisastetta EH Graden,
liiketoiminta-alan tai haetun limiitin mukaan
seurata asiakkaidesi riskiprofiileja maittain ja
tunnistaa muutoksia luottokelpoisuudessa
arvioida kokonaisriskiäsi asiakasryhmittäin

EH SmartView:n edut:
Miten EH SmartView toimii?
EH SmartView on verkkopohjainen hallinnointi- ja
raportointijärjestelmä, jonka avulla voit aktiivisesti hallita ja seurata
asiakasportfoliotasi sekä tunnistaa riskejä ja mahdollisuuksia. EH
SmartView sisältää useita suorituskykymittareita (Key Performance
Indicator, KPI), jotka perustuvat jatkuvasti päivittyvään tietoon.
Lyhyesti sanottuna EH SmartView auttaa sinua suojaamaan
ja kasvattamaan liiketoimintaasi. Se auttaa sinua tulkitsemaan
taloustietoa ja tekemään päätöksiä ajantasaisen, selkeän ja
täsmällisen tiedon perusteella.

•
•
•
•

saat kokonaiskuvan asiakasportfoliostasi ja
hallinnoit sitä helposti
yrityksesi riskienhallinta paranee
auttaa turvaamaan ja kasvattamaan
liiketoimintaasi
antaa selkeää ja tiivistä tietoa

HANKI YRITYKSELLESI KILPAILUETU
EH SmartView kerää Euler Hermes -verkoston sisällä tuotetun
maailmanlaajuisen tiedon ja toimittaa sen sinulle käyttäjäystävällisessä
muodossa. Tiedot esitetään kattavien raporttien ja EH Graden avulla.

Grade

Merkitys

Tappion todennäköisyys

1

Erinomainen

Lähes olematon tappioriski

2

Erittäin vahva

Minimaalinen tappioriski

3

Vahva

Matala tappioriski

4

Hyvä

Keskimääräistä alhaisempi tappioriski

5

Keskimääräinen

Keskimääräinen tappioriski

6

Seuraa

Keskimääräistä korkeampi tappioriski

7

Heikko

Korostunut tappioriski

8

Ongelmallinen

Korkea tappioriski

9

Ei vakuutuskelpoinen Erittäin korkea tappioriski

10

Hylätty
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Mikä on EH Grade?
EH Grade on asiakkaasi taloudellisen hyvinvoinnin mittari. Annamme
jokaiselle asiakkaalle luokituksen, joka kuvastaa sen taloudellista
tilannetta ja käyttäytymistä. EH Grade tiivistää Euler Hermesin
asiantuntemuksen ja auttaa sinua nopeasti tunnistamaan ja
karttamaan riskejä sekä hyödyntämään kasvumahdollisuuksia jokaisen
asiakkaasi osalta.
EH Grade on jokaisen asiakkaallesi hyväksytyn limiitin perustana
luottovakuutuksessasi. Tätä suojaa arvioidaan jatkuvasti sitä mukaa
kun saamme uutta tietoa.

Mihin EH Grade perustuu?
Ostajien luokitus ja luottotappioriskin ennustaminen perustuvat
Euler Hermesin itse hankkimaan ja julkisesti saatavilla olevaan tiedon
analyysiin.

Haluatko saada lisätietoa EH SmartView:sta tai kokeilla
palvelua ilmaiseksi 30 päivän ajan? Ota yhteyttä
paikalliseen Euler Hermes – toimipisteeseesi tai käy
sivuillamme www.eulerhermes.fi/EHSmartView
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Suora pääsy Euler Hermesin maailmanlaajuiseen
tietokantaan

