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EH SmartView

Hantera risker och maximera
möjligheter vid rätt tillfälle
I en osäker värld krävs det kunskap för att skydda sin
verksamhet, sina anställda och företagets tillgångar. En
kreditförsäkring från Euler Hermes ger dig denna kunskap
– vetskapen om att du är skyddad även om något skulle gå
fel.
Nu tillför vi ytterligare mervärden i vår försäkring.
Mervärden som ger dig en ännu bättre översikt och kontroll
över din kundportfölj vilket hjälper dig i din dialog med era
kunder och affärskollegor.

Vi kallar det
EH SmartView
EH SmartView ger dig möjlighet att:

•

Få en översikt av er kundportfölj genom viktiga
nyckeltal via en ”instrumentpanel”

•

Analysera beviljandegraden av era kreditlimiter
utifrån EH Grade, bransch och ansökt limitbelopp

•

Bevaka landrisken i er kundportfölj

•

Identifiera förändringar i era kunders
kreditvärdighet

•

Värdera er totala riskexponering utifrån olika
kundgrupper

•

Analysera exponeringen på era största kunder

Kontrollera och bevaka er kundportfölj

uppdateras en gång per dygn. Via snabbmenyn är
det enkelt att använda och navigera i EH SmartView.
Möjligheten finns också att filtrera olika typer av
upplysningar direkt på skärmen och exportera all data till
Excel eller PDF-format så att fler i organisationen snabbt
och enkelt kan ta del av viktig information.
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Få tillgång till statistik över er
kundportfölj baserat på EH
Grade.
Klicka på grafen för att får en
mer detaljerad bild över risker
och möjligheter.

Få tillgång till dagligt uppdaterad information via ”instrumentpanelen”

1. Överblick och kontroll
EH SmartView är ett onlinebaserat lednings- och
rapporteringssystem med vilket du enkelt kan kontrollera och
bevaka er kundportfölj för att hantera risker och maximera
era affärsmöjligheter. EH SmartView gör detta möjligt genom
en serie av viktiga nyckeltal (Key Performance Indicators).
Dessa nyckeltal är tillgängliga via en ”instrumentpanel” som
består av daglig uppdaterad information som hjälper dig i dina
affärsbeslut.

Bevaka förändringar i kundernas EH Grade per land
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Kort sagt, EH SmartView ger dig en bättre förståelse för
hur ni kan skydda och expandera er verksamhet genom
att presentera avgörande och aktuell information i ett
tydligt och överskådligt format så att du kan ta välgrundade
beslut.

2. Lättillgängliga nyckeltal
Genom några enkla klick får du få tillgång till statistik och
nyckeltal över er kundportfölj och dess sammansättning.
Du har tillgång till EH SmartView genom Euler Herms
onlinetjänst; EOLIS. Informationen i EH SmartView

Grafer och tillgång till
mer detaljerad analys
skapar bättre förståelse
för risker och möjligheter

3. Tillgång till vår kunskap
EH SmartView bygger på den globala och lokala kunskapen
inom Euler Hermes och som du får tillgång till genom
en användarvänlig onlinetjänst. Denna vår kunskap
åskådliggörs genom en komplett uppsättning av viktiga
rapportverktyg och genom EH Grade.

Driver tillväxt
EH SmartView är mer än bara ett rapporteringsverktyg. Det hjälper er även att fokusera era försäljningsresurser på
mest effektiva sätt till hjälp att öka er omsättning och förbättra ert kassaflöde. Detta möjliggörs genom att ni får
tillgång till och kunskapen bakom vår gradering av era kunder genom EH Grade.

EH Grade

Välinformerade beslut

EH Grade utgör kärnan i Euler Hermes kunskap om era kunder och som i sin tur
hjälper dig att såväl identifiera och undgå risker som att tillvarata tillväxtmöjligheter.
Hur fungerar det?

Baserat vår bedömning beviljas var och en av era kunder
sedan en kreditlimit upp till vilken nivå du sedan kan
leverera varor och/eller tjänster och även göra anspråk
under om betalningen skulle utebli. Denna limit kan
omprövas så fort ny information finns tillgänglig om er
kund.
För att besluta om ett företags Grade, och därmed bedöma
företagets betalningsförmåga, använder sig våra analytiker
av såväl offentlig som egen inhämtad information.
Vidare tas alltid hänsyn till köparlandet och dess politiska,
miljömässiga och ekonomiska situation.

EH Grade är, enkelt sammanfattat, vårt mått på ett företags
finansiella ställning. Alla era kunder åsätts en EH Grade vilken
reflekterar kundens finansiella status, betalningsförmåga och
hur väl de bedriver sin verksamhet.
Grade

Förklaring

Risk för förlust

1

Exceptionell

Praktiskt taget ingen risk för förlust

2

Utmärkt

Mycket låg risk för förlust

3

Stark

Låg risk för förlust

4

God

Risk för förlust under
genomsnittet

5

Acceptabel

Genomsnittlig risk för förlust

6

Tveksam

Risk för förlust över genomsnittet

7

Svag

Ökad risk för förlust

8

Hög risk

Hög risk för förlust

9

Ej kreditvärdig

Mycket hög risk för förlust

10

Insolvent

Vi tilldelar varje kund en Grade
som återspeglar deras finansiella
ställning och hur väl de bedriver sin
verksamhet
Trafikljussystemet illustrerar riskerna och hur kundens grade förändras
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EH SmartView ger dig en helhetsbild över
din kundportfölj och dess sammansättning
vilket underlättar för dig när beslut ska tas
om ditt företags framtida tillväxtmöjligheter.
Att ta beslut angående ökade marginaler på
högriskkunder, att reducera betalningstider
eller eftersträva ökad omsättning på
tillväxtmarknader har nu blivit lättare tack vare
EH SmartView.
Vi menar att EH SmartView uppmuntrar till
en företagskultur där risk och möjligheter
står i centrum och balanseras mot varandra.
Med EH SmartView blir det lätt för hela
organisationen att få en bild av företagets
kundsammansättning och de affärsmässiga
beslut som detta leder till.

Är du intresserad
av SmartView?
Maila till ”contact.se@eulerhermes.com”
för att få en 30-dagars gratis testperiod
av SmartView, eller kontakta oss via din
kontaktperson.

För mer information om EH SmartView, besök
www.eulerhermes.se/EHSmartView

Fördelar med EH SmartView
•

Innehåller tydliga och överskådliga analyser av
kundstrukturen och försäkringen

•

Förser dig med strukturerad information som
hjälper er att minimera risk

•

Ger dig kontroll över er kundportfölj för att kunna
maximera möjligheterna

•

Främjar en riskorienterad företagskultur

•

Hjälper dig att skydda och utveckla er
verksamhet

”Kundfordringar kan utgöra
mer än en tredjedel av era
totala tillgångar”

Euler Hermes Onlinetjänster
Hantering av risk och maximering av möjligheter
Euler Hermes tillhandahåller en rad användarvänliga onlinetjänster vilka ger våra
kunder av alla storlekar en påtaglig konkurrensfördel, oavsett i vilken bransch eller
land de är verksamma.
Maila till ”contact.se@eulerhermes.com”
för att få en 30-dagars gratis testperiod av SmartView.

EH SmartLink
Ansluter er
kreditförsäkring

EH SmartView
Övervakar er
kreditförsäkring

EOLIS
Hanterar er
kreditförsäkring

www.eulerhermes.se/EHSmartView

Maila till contact.se@
eulerhermes.com för att
få en 30-dagars gratis
testperiod av SmartView.

