Atradius Atrium
Atradius Atrium, uw startpunt voor creditmanagement
Via één portal kunt u uw dagelijkse polisactiviteiten
beheren en uw klantenportefeuille analyseren.
Bij Atradius Atrium draait alles om uw klanten, waardoor uw kredietverzekering
transparanter en beter beheersbaar wordt. De beveiligde login leidt u rechtstreeks
naar uw eigen startpagina, met alle relevante informatie in één oogopslag. Met
één muisklik komt u bij de meer gedetailleerde gegevens over uw kredietlimieten
en buyer ratings, polis(sen) of polisgroep en gemelde gevallen van wanbetaling.
Binnen Atradius Atrium kunt u in slechts enkele stappen kredietlimieten
aanvragen, de details van bestaande dekkingen wijzigen, nieuwe gevallen van
wanbetaling indienen en uw omzetdeclaraties indienen.
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U kunt ook sectorrapporten en economische vooruitzichten bekijken die relevant
zijn voor uw markten. Daarnaast heeft u toegang tot Atradius Insights om trends te
monitoren en proactief te reageren op veranderingen binnen uw portefeuille.
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 Gemakkelijk toegang krijgen tot informatie over uw klanten
 Uw omzetdeclaraties indienen
 Atradius-publicaties inzien die relevant zijn voor uw markten en handelssectoren
 Updates ontvangen over poliswijzigingen en follow-up over openstaande acties
 Toegang krijgen tot Atradius Insights om uw debiteurenportefeuillle te analyseren

en te beheren

‘ Verbluffend eenvoudig ‘

www.atradius.nl

Bekijk alle lim

Atradius Atrium
Eenvoudig, relevant, transparant
Uw tijd is kostbaar. Daarom moet de interactie met
Atradius zo soepel en eenvoudig mogelijk verlopen.
Atradius Atrium is een geavanceerde tool voor het beheer van uw
kredietverzekering. U krijgt onmiddellijk een overzicht van uw actieve
kredietlimieten en openstaande wanbetalingen en bovendien kunt u
updates of wijzigingen in uw portefeuille bekijken. Met Atrium past u
eenvoudig de kredietverzekering toe op uw bestaande klanten, terwijl
u ook wereldwijd nieuwe handelspartners kunt zoeken en informatie over
hun kredietwaardigheid kunt bekijken. Atradius Atrium biedt u relevante
informatie in één overzicht en helpt u de tijd die u aan administratie
besteedt tot een minimum te beperken, zodat u zich kunt concentreren
op wat het belangrijkst is.
Atradius Atrium is ontworpen en gebouwd rondom uw bedrijf en biedt u
alle functies die u nodig heeft om uw debiteurenportefeuille efficiënt te
beheren. Dankzij de snelle responstijden en de optimalisatie voor tablets
krijgt u altijd zo snel mogelijk de informatie die u nodig heeft. Toegang tot
Atradius Atrium is gratis voor alle klanten van Atradius.

Terug naar zoekresultaten

GLOBEX S.A.R.L.
Deze pagina laat samenvattende informatie zien met betrekking tot de geselecteerde debiteur. Waar mogelijk ziet u uw
standaard polis, maar dit kan via de link 'selecteer polis' gewijzigd worden naar hoe de debiteur zich verhoudt tot andere

Met Atradius Atrium kunt u ook:

polissen. U kan een aanvraag indienen en een vordering melden via het overzicht kredietlimieten en vorderingen.
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ziet u een overzicht van uw kredietlimieten en vorderingen in al uw polissen, u kan deze beperken tot één enkele polis
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Beschikbare kredietlimietruimte
Exporteer alle limieten

Om de beschikbare dekking te zien,
selecteer een enkele polis.

Geïncasseerd

Ingediende vordering

2.105.360 (EUR)

4.329.092 (EUR)
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selecteer een enkele polis.
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Netto-positie

Geïncasseerd
1.906.320 (EUR)

2.105.360 (EUR)
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Analyseer trends
Netto-positie

1.906.320 (EUR)
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Vervaldatum tussen
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Hier ziet u een overzicht van uw kredietlimieten en vorderingen in al uw polissen, u kan deze beperken tot één enkele polis
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over wat Atradius Atrium te bieden heeft:

Bekijk de video | Atradius Atrium

www.atradius.nl

Atradius Insights
Laat bedrijfsinformatie
voor u werken
Uw login op Atradius Atrium biedt u bovendien rechtstreeks toegang
tot onze bekroonde portefeuille-analysetool, Atradius Insights.
In het huidige uitdagende bedrijfsklimaat is het van vitaal belang om over actuele
informatie te beschikken over hoe uw bedrijf, uw klanten en uw markten presteren,
ter ondersteuning van uw strategische planning en processen. Atradius Insights
is ontworpen om u te helpen de prestaties van uw portefeuille te monitoren, risico’s
en kansen in kaart te brengen, trends op te sporen en proactief op veranderingen
te reageren.
Met Atradius Insights krijgt u direct een overzicht van uw debiteurenportefeuille.
Daardoor kunt u:
 Trends en ontwikkelingen in uw portefeuille volgen, zoals gemiddelde

buyer ratings en risicoacceptatie
 Het hoogste informatieniveau bekijken of in drie muisklikken

doordringen tot het kleinste detail
 Inzicht krijgen in uw debiteurenportefeuille én in uw polisresultaten

en ingediende vorderingen
 Onze interactieve wereldkaart gebruiken om kansen en risicogebieden

te identificeren
 Vaststellen welke gebieden nader onderzocht moeten worden
 Nog beter anticiperen op toekomstige wijzigingen in dekking
 Uw geselecteerde gegevens exporteren naar Excel of de grafieken

kopiëren naar uw eigen rapporten

‘ Dankzij de uitgebreide informatie die
Atradius verschaft over mijn debiteuren
kan ik de juiste beslissingen nemen’

Atradius Insights

Bekijk de video om meer te weten te komen
over wat Atradius Insights te bieden heeft:

Bekijk de video | Atradius Insights

www.atradius.nl

Volg Atradius
op sociale media

youtube.com/user/atradiusnNL
linkedin.com/company/atradius-nederland
twitter.com/atradiusNL

www.atradius.nl

