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EH SmartView

Tillgång till vår kunskap om din bransch
Vad är Smartview?

Är det svårt att använda Smartview?

Med en kreditförsäkring från Euler Hermes kan du känna dig säker
på att du är trygg om något skulle inträffa. Med EH Smartview
tillför vi ytterligare värde till din kreditförsäkring. Vi ger dig ett
användarvänligt verktyg där du snabbt och enkelt kan få överblick
över din portfölj och se ändringar över tid.

EH Smartview är mycket enkelt att använda och ge dig snabbt
tillgång till olika data. Som användare har du möjlighet att filtrera
information på din dator och du kan skriva ut och exportera all
statistik till Excel eller PDF. På det sättet kan du snabbt och enkelt dela
viktig information med dina kollegor. Du kan också fördjupa dig i all
tillgänglig information och få full åtkomst till alla utförliga rapporter.

EH Smartview ger dig överblick över dina köpare och kunskap om
dina marknader så att du har ett välgrundat beslutsunderlag. Med
EH Smartview är det lätt att dela kunskapen om din kundportfölj
inom organisationen och därmed främja en riskmedveten
företagskultur, där både risk och möjlighet är i fokus.

EH Smartview underlättar för dig att fokusera på de
affärer som ger dig högre omsättning och ett större
cash flow. Detta sker bl. a genom att du får åtkomst till
vårt grade-index.

Hur fungerar Smartview?
EH Smartview är ett onlinebaserat rapporterings- och styrverktyg
som gör det möjligt för dig att övervaka din kundportfölj och gör
det därmed lättare för dig att kunna identifiera både risker och
tillväxtmöjligheter. EH Smartview visar en mängd olika nyckeltal
baserat på en stor mängd data som uppdateras dagligen.
Med andra ord hjälper dig EH Smartview att få en bättre insikt i
hur du kan skydda dig mot och undvika risk, genom att presentera
avgörande och aktuell information i ett överskådligt och
lättillgängligt format.

Med EH SmartView kan du:
•
•
•
•

Få överblick över din portföljs riskprofil
Analysera acceptraten på dina limiter utifrån gradeindex, bransch eller ansökt belopp
Identifiera dina kunders kreditvärdighet samt
bedöma deras riskprofil utifrån land
Värdera din samlade exponering samt exponering
på dina största kunder

Dessutom ger dig EH Smartview:
•
•
•
•

Större insyn och ökad kontroll över din kundportfölj
Möjlighet att främja en riskmedveten
företagskultur
Hjälp att skydda och utveckla din verksamhet
Relevanta upplysningar presenterade på ett
klart och överskådligt sätt

En konkurrensmässig fördel
Direkt åtkomst till Euler Hermes globala kunskap

Vad är grade-index?

EH Smartview använder den globala och den lokala kunskapen i
Euler Hermes nätverk och levererar den till dig på en användarvänlig,
onlinebaserad plattform. Genom en komplett uppsättning av
värdefulla landrapporter och genom Euler Hermes Grade-Index kan du
ta del av denna kunskap.

Euler Hermes Grade-index är resultatet av vår finansiella övervakning
av dina kunder. Varje kund tilldelas en grade som avspeglar deras
finansiella situation samt sättet de driver företag på. Euler Hermes
kunskap baseras på vårt grade-index och hjälper dig att identifiera och
undgå risk, samt att möjliggöra tillväxtmöjligheter för dina kunder.

Betydelse

Risk för förlust

1

Utmärkt

Nästan ingen risk

2

Mycket stark

Minimal risk

3

Stark

Låg risk

4

God

Under medel risk

5

Medel

Medel risk

6

Överväges

Över medel risk

7

Svag

Ökad risk

8

Mycket svag

Hög risk

9

Ej kreditvärdig

Mycket hög risk

10

Insolvent

Kan ej försäkras

Det är också grade-index som lägger grunden för den täckning vi
beviljar dina kunder. Denna täckning revideras löpande i takt med att
vi får åtkomst till ny information.

Hur sätter vi grade-index?
För att kunna ge en verksamhet en grade som ligger till grund för
att förutsäga risken för saknade betalningar, kombineras unik och
välgrundad kunskap från Euler Hermes med offentligt tillgänglig
information.

Vill du veta mer om EH Smartview eller vill du beställa
en 30 dagars prövoperiod så ring din kontaktperson eller
besök oss på www.eulerhermes.se/EHSmartView
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