
Atradius Insights giver dig et visuelt 
overblik over hele jeres forsikrede 
portefølje. Et interaktivt verdens
kort gør det enkelt at identificere 
mulig heder eller risikoområder. 
Samtidig får I fuld adgang til vores 
køberratings, så I selv kan følge 
med i udviklingen af kreditvær
digheden på kunderne i jeres por
tefølje.

Med Insights får I hurtig adgang til 
de seneste ændringer i jeres kredit
maksima og I kan herefter dykke 
videre ned i f.eks. en oversigt over 
køber ratings, ind betalt præmie, 
manglende betalinger eller skade
udbetalinger.

Atradius Insights
Overblik over din forsikrede portefølje

I Insights kan du:
 � Få overblik over jeres forsikrede 

portefølje fordelt på lande, størrelse, 
køberratings og meget mere 

 � Overvåge udvalgte kunder i jeres 
porte følje 

 � Se kommende ændringer i jeres 
kreditmaksima 

 � Eksportere udvalgte data til Excel 

 � Se koncernforbundne selskaber og 
samlet eksponering på en koncern 
på tværs af datterselskaber 

 � Få fuld indsigt i betalt præmie og 
skadeudbetalinger på jeres police

Fra det store overblik til detaljeret viden
Atradius Insights giver jer det fulde overblik over jeres kredit
forsikring. Med adgang til detaljerede og altid opdaterede data gør 
Insights jer i stand til at træffe velbegrundede beslutninger.



Få ét samlet overblik på en 
smartere måde
Log ind og du er straks i gang
Vi har udviklet Insights i tæt sam arbejde 
med vores kunder, så designet tager ud
gangspunkt i, hvordan vores kunder øn
sker at sikre det bedst mulige overblik 
over deres forsikrede portefølje.

Med et brugervenligt og intuitivt design 
kan du gå fra det store forkromede over
blik til detaljerede data med blot få klik, 
afhængig af hvilken indsigt du ønsker. 

Fordele:
 � Kom på forkant med udviklingen 

i jeres kundeportefølge og bliv op
mærksom på potentielle risici i god 
tid 

 � Se detaljerede data på en hvilken 
som helst kunde i jeres portefølje 

 � Opret jeres egne grupperinger, så I 
kan følge udviklingen på jeres porte
følje ud fra det snit der passer jer 

 � Adgang både via computer og tablet

Atradius                   
Sjællandsbroen 21, 1. 
2450 København SV

                         Tlf.nr.: 33265000
                                                             

www.atradius.dk
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