Valvomo
Varmista saatavien kertyminen

”Reittauksen tippuminen on selvä indikaatio yrityksen
ongelmista ja siten luottoriskimme kasvamisesta. Toimenpiteemme vaihtelevat limiitin muuttamisesta asiakassuhteen päättämiseen.”
Matti Rantala Luottojohtaja / Diners Club Finland

Tuttu tilanne?

Ota Valvomo avuksesi kun haluat

Asiakas ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin eikä kykene maksamaan saataviamme. Olisimmeko voineet varautua tähän?

t Pysyä asiakkaiden taloudellisen tilanteen tasalla automaattisesti

Kyllä. Kun yrityksen käytettävissä on ajantasaista tietoa
asiakkaan talouden heikkenemisestä tai muissa kumppanuussuhteissa ilmenneistä maksuvaikeuksista, on hankalien
tilanteiden ennakointi helpompaa.

t Havaita muutokset luottokelpoisuudessa hyvissä ajoin

Valvomo varoittaa vaarasta

t Tehostaa luotonhallintaa

Valvomo on seurantapalvelu, joka avaa uuden ulottuvuuden
riskien hallintaan. Jatkuva seuranta ja hälytyspalvelu mahdollistavat riskialttiiden toimijoiden tunnistamisen.
Näin liiketoimintaa on helpompi ohjata suunnitellusti,
ilman ikäviä yllätyksiä.
Jatkuvan seurannan avulla voi jäljittää yksittäisen asiakkaan
kasvanutta luottoriskiä. Jos asiakkaalla on maksuvaikeuksia
muissa kumppanuussuhteissa, saat tietää siitä ajoissa.

t Ennakoida maksukyvyttömyyden alkuvaiheet
t Varmistaa, että yrityksesi talous- ja luottohallinto saa
tiedon asiakkaan maksujen hidastumisesta

Valvomo seuraa mm.
t NBLTVUBQBKBNBLTVIÊJSJÚU NZÚTIFOLJMÚJTUÊ
t MVPLJUVLTFOMBTLVOPVTV NZÚTIFOLJMÚJTUÊ 
t UPJNJOOBOMBLLBBNJOFO
t LPOLVSTTJOFUFOFNJOFO
t FOOBLLPQFSJOUÊSFLJTUFSJÚJOUJ
t OJNJ

Tuo turvaa monikanavaiseen liiketoimintaan
Valvomo varmistaa ajantasaisen luotonhallinnan
kätevästi verkkopalveluna tai automatisoituna järjestelmäintegraationa. Se huolehtii asiakkaiden valvomisesta niin
verkkokaupassa kuin kivijalassa - yhdenmukaisesti ja
taukoamatta.

t PTPJUF
t WBTUVVIFOLJMÚJEFOUBVTUB
t VVTJUJMJOQÊÊUÚT

Otteita tietokannan sisällöstä ja vuosittaisista muutoksista
Yritystietojärjestelmä
YTJ

KAUPPAREKISTERI

56 000 osoitemuutosta
13 000 nimenvaihdosta

Yhteystiedot (ml. y-tunnus)
Perustiedot (toimiala, henkilöstö,
liikevaihto, rekisteröinnit, lakkaamiset,
aktiivisuusluokitus)
Päättäjät (nimet, vastuualueet, tittelit ja
sähköpostiosoitteet)

TILASTOKESKUS
YRITYKSET ITSE

Taloustiedot (tulos, tase, tunnusluvut,
konsernisuhteet, fuusiot, yrityskiinnitykset)

OMA TIEDONKERUU

62 000 trattaa,
3 300 konkurssia

Valvomo
TILASTOKESKUS
ilmoittaa
asiakkaan
YRITYKSET ITSE
maksukykyyn
vaikuttavista
VIRANOMAISET
muutoksista

200 000 uutta maksuhäiriötä yrityksille,
1,1 milj. uutta henkilöille

Maksutapatiedot (maksutapa, viiveet, tratat)

KUMPPANIT

KAUPPAREKISTERI

Vastuuhenkilöt

Yritysuutiset

VIRANOMAISET

50 000 vastuuhenkilön
vaihdosta

Maksuhäiriöt (konkurssit, saneeraukset,
maksamattomat veroerät, velkomustuomiot,
varattomuudet)
Väestötiedot (mm. yksityishenkilöiden
osoitetiedot, toimikelpoisuus, asumisen koko
ja pysyvyys, maahantulo)
Luottoluokitukset

27 000 yritys- tai elinkeinotoimintaa lakkaa

Yritystietojärjestelmä YTJ

50 000 uutta yritystä
perustetaan

KUMPPANIT

Luottoluokitus muuttuu
11 % yrityksistä

Suomen suurin yritystietokanta

Saatavissa verkossa ja integroituna

900 000 yrityksen ja päätöksentekijän tietokanta
päivittyy jatkuvasti lukuisista eri lähteistä. Olemme jalostaneet tietokannasta luotonannon ja riskienhallinnan työkaluja:

Valvomo on hyödynnettävissä sopimusasiakkaan verkkopalvelussa www.asiakastieto.fi. Jos asiakasvolyymisi ovat suuria, käyttö kannattaa automatisoida järjestelmäintegraation
kautta.

Yritys- ja henkilöfaktat varmistavat tiedon
Kymmenistä virallisista lähteistä kootut perus-, rekisteröinti-, vastuuhenkilö- ja maksuhäiriötiedot yritysten ja
henkilöiden antamien tietojen varmentamiseen.

Luokitukset ennustavat maksuvaikeuksia
Sekä yritysten että kuluttajien maksukyvyn arviointiin on
useita luokituksia riippuen kaupan koosta ja riskitasosta.

Luottopäätökset ennakoivaan riskienhallintaan
Reaaliaikaiset ja turvalliset luottopäätökset yhdenmukaistavat hakemuskäsittelyn verkossa ja asiakaspalvelussa.

Valvomo varmistaa saatavien kertymisen
Valvomo jäljittää muutoksia sekä kuluttaja- että yritysasiakkaan maksukyvyssä ja antaa signaalin, jonka perusteella asiakkuutta on tarkistettava.

Suomen Asiakastieto Oy

Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki

Hinnasto ja toimitustapa
Kuukausihinta riippuu Valvomoon valittavien ominaisuuksien
mukaan
Asiakaskannan koko
Mitä tietoja seurataan
Miten paljon tietoja välitetään
Kuinka tiheä tietojen välitystarve on

Kysy lisää
Lisätietoja saat vastuumyyjältäsi tai asiakaspalvelusta:
puh. 010 270 7200, asiakaspalvelu@asiakastieto.fi

Postiosoite: PL 16, 00581 Helsinki

Puh: 0201 270 7200

www.asiakastieto.fi

