
Undvik kreditförluster med bevakning

När en kund har fått allvarliga betalningssvå-
righeter är det som regel för sent att få in ute- 
stående fordringar eller hämta hem levererade 
varor. Men i de allra flesta fall går det att utläsa 
vissa signaler långt innan problemen blivit riktigt 
allvarliga. UC Spektra – marknadens enklaste 
och effektivaste verktyg för kredituppföljning – 
ser till att du snabbt uppmärksammar varnings- 
signalerna. Skulle en kund få ekonomiska  
problem kan du agera direkt och därigenom för-
hindra kreditförluster.

Med UC Spektra undviker du onödiga och kost-
samma kreditförluster
• Konstant tillgång till all offentlig information  
 som finns om dina affärskontakter samt deras
 aktuella Riskklass och Riskprognos ger dig  
 snabbt kontroll över kreditrisken i din kun- 
 stock.
 

• Dagliga uppdateringar om dina kunders Risk-- 
 klass och Riskprognos, betalningsanmärk-- 
 ningar, styrelseändringar och en mängd annan 
 information ger dig en tidig förvarning om när
 en kundrelation måste ses över.

• Du hinner agera i tid och kan därmed undvika
 obehagliga överraskningar.. 

• Med full kontroll på kundstocken lägger du i  
 fortsättningen krutet på att utveckla kärn- 
 verksamheten, dra in nya kunder och öka  
 lönsamheten.

• Med UC Spektra kan du få en samlad bild över
 alla dina nordiska affärskontakter. Bevaka  
 deras ekonomiska utveckling i samma verktyg  
 som du bevakar dina svenska affärskontakter  
 och tillgå allt via en enda inloggning.

Visst kan jag väl lita på mina kunder – jag har ju känt dem så länge, tänker du. Jo. Förvisso. Men tyvärr är 
det så att 80 procent av alla kreditförluster förorsakas av gamla och kända kunder. Även om de tidigare 
har varit kreditvärdiga kan förändringar i affärslivet gå fort. Väldigt fort. Därför är det viktigt att löpande 
få information om kunder, leverantörer och partners – även om du anser att du känner dem väl. 
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