Atradius Atrium

Din kreditforsikring lige ved hånden

Nem og hurtig adgang til din kreditforsikring
Atrium Atrium giver jer onlineadgang til jeres kreditforsikring
i det daglige, når I skal håndtere alt omkring jeres police og
ansøge om kreditmaksima.

Atradius Atrium er vores online
platform med alt, hvad I har brug
for til administration af jeres police,
samlet ét sted.

I Atrium kan du:
 Ansøge om kreditmaksima, modtage
kreditafgørelser og justere jeres
kreditmaksima løbende

Via vores omfattende database, som
indeholder millioner af virksom
heder i hele verden, kan I nemt og
hurtigt finde jeres kunde og ansøge
om at få denne omfattet af kredit
forsikringen. Kender vi jeres kunde
i forvejen, får I svar med det samme
om jeres kunde er kreditværdig. Er
der behov for at indhente yderligere
oplysninger om kunden for at træffe
en afgørelse, vil dette fremgå.

 Give Atradius besked, når en kunde
ikke betaler
 Foretage indberetning til præmie
beregning
 Se markedsrapporter og andre rele
vante publikationer

Alt hvad du har brug
for samlet ét sted
Log ind og du er straks i gang
Atrium gør det nemt for dig at håndtere
jeres kreditforsikring, uanset om I har
en enkelt police eller skal håndtere
mange policer inden for en større
organisation.
Med et brugervenligt og intuitivt design
er du altid kun få klik væk fra den hand
ling, du har behov for.

Fordele:
 Atrium sætter jeres police og
kunder i centrum
 Enkel og intuitiv opbygning, der gør
det nemt for dig at komme i gang
med at bruge systemet
 I får automatisk besked hver gang
der er behov for, at I foretager en
aktiv handling i Atrium
 Adgang både via computer og tablet

Se vores korte Atrium video og lær mere om hvad
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