Produktblad Nordic Business Monitor

UNdgå tab ved effektiv
overvågning.
Nordic Business Monitor er et kreditvurderingsværktøj,
som gør det muligt for dig at overvåge virksomheder i
hele Norden.

FAKTA
Bisnode Credit er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på
erhverv og privatpersoner. Informationen

LØNSOMME BESLUTNINGER

EFFEKTIVT VÆRKTØJ

Med overvågning får du signalerne i tide
og undgår unødige kredittab og leveranceproblemer. Du kan derved føle dig
tryggere og fokusere på at træffe lønsomme beslutninger.

bruges til kreditvurdering, risikostyring samt
til salgs- og marketingtiltag.
Bisnode Credit har afdelinger i Danmark,
Sverige, Norge og Finland. Selskabet er en
del af Bisnode-koncernen, som er Europas
førende udgiver af digitale kredit-, markedsog produktinformationer.

Nordic Business Monitor giver dig:
• Tidlige advarselssignaler som hjælper dig til at undgå kreditrisici og
leveranceproblemer.
• Mulighed for at opdage og varetage
positive forandringer.
• Et fleksibelt værktøj som overvåger et stort antal valgfrie hændelser
døgnet rundt.
• Information som bidrager til at styrke
din lønsomhed og forbedre virksomhedens cash flow.
• Mulighed for at filtrere i hændelserne,
så du kan reagere hurtigt på de hændelser, du finder vigtigst.

”Med overvågning
får du signalerne i
tide”
Bisnode Credits kreditovervågning giver
dig ubegrænset tilgang til dagsaktuel
information om kunder, leverandører,
konkurrenter, emner og partnere.

Med Nordic Business Monitor får du
et effektivt og brugervenligt værktøj,
der kontinuerligt giver dig overblik over
dine risici og muligheder.
Du kan blandt andet overvåge på kreditmax, direktion, firmanavn, moderselskab, nyt regnskab, regnskabsperiode,
konkurs eller revisoranmærkninger.
Udover de eksterne hændelser får du
besked, hvis Ratingen eller Failure Scoren forandres hos de virksomheder, du
overvåger.

KONTAKT
BISNODE CREDIT A/S
Telefon: 3673 8184
E-mail: business.support@bisnode.dk
Adresse:
Tobaksvejen 21
2860 Søborg

For mere information om vores produkter, besøg www.bisnode.com

Produktblad Nordic Business Monitor

tilgængelige HÆndelser i din
danske overvågning
Nordic Business Monitor giver dig mulighed for at overvåge en lang række hændelser, så du selv kan vælge hvad
som er forretningskritisk information for dig.

FAKTA
Bisnode Credit er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på
erhverv og privatpersoner. Informationen
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Kreditmax (kDKK)
Kapitalændring ifølge regnskab
Likvidation vedtaget
Adresseændring
Navneforandring, tidligere navn
Opløst efter fusion
Ændring af bank
Ændring af antal ansatte
Ændring af selskabsform
Ændring af branche
Ændring af moderselskab
Ændring af tilstand
Ændring af bestyrelsen
Ændring af funktionschef
Ændring af direktion
Ændring af revisionsanmærkning
Konkurs afsagt
Nyt koncernregnskab
Nyt regnskab
Nyt indscannet årsregnskab
Ny regnskabsperiode
Negative ratingændringer
Positive ratingændringer
Negative scoringsændringer
Positive scoringsændringer
Ny virksomhed i Monitordatabasen

Hændelser ved ændring af overvågningsporteføljen:
•
•
•
•
•
•

Ændret beløb 1
Ændret beløb 2
Ændring af kunde-id 1
Ændret kunde-id 2
Tilgang fra Soliditet
Slettes ved næste opdatering

bruges til kreditvurdering, risikostyring samt
til salgs- og marketingtiltag.
Bisnode Credit har afdelinger i Danmark,
Sverige, Norge og Finland. Selskabet er en
del af Bisnode-koncernen, som er Europas
førende udgiver af digitale kredit-, markedsog produktinformationer.
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