
Fördela dina resurser smart  
Vi vet av erfarenhet att merparten av kreditförlusterna finns 
bland de redan befintliga kunderna, men fokus ligger ofta på  
nyförsäljning. Därför är det vanligt att det endast läggs en 
mindre del av resurserna på de befintliga kunderna. Du tycker 
säkert att du känner dina kunder väl och att de hittills alltid 
betalat i tid. Samtidigt vet vi att många ibland har en för  
återhållsam kreditgivning till vissa kunder, då man inte löpande 
tar del av de positiva förändringar som sker. Det här är några av 
flera tunga skäl till att kontinuerligt bevaka hela din kundstock.

Nordisk bevakningstjänst   
Nordic Business Monitor ger dig viktig information om dina 
kunder, leverantörer, konkurrenter, prospekts och partners. 
Tjänsten är nordisk vilket ger dig möjlighet att kreditbevaka 
företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Förmodligen har du som de flesta andra lönsamhet och förbättrat kassaflöde 
högt upp på agendan. Med information om vad som händer hos dina kunder 
och affärskontakter kan du känna dig tryggare, reagera i tid och fokusera på 
att ta rätt beslut. Bisnodes bevakningstjänst Nordic Business Monitor ger dig 
signalerna i tid som hjälper till att undvika kreditrisker och leveransproblem. 
Du får ett effektivt lättarbetat verktyg som kontinuerligt överblickar dina risker 
och möjligheter i dina affärsrelationer. 

 HAR DU KOLL PÅ DE FÖRETAG 
 DU GÖR AFFÄRER MED? 

Snabbfakta
Nordic business monitor ger dig möjlighet att kreditbevaka företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Du får aktuell rating, limit  
och betalningsindex på dina bevakade objekt och e-post där de senaste händelserna beskrivs kortfattat. Du kan exportera både  
händelse- och företagsinformation.

 Nordic Business Monitor ger dig:   
• Tidiga varningssignaler som hjälper dig att undvika 
 kreditrisker och leveransproblem.
• Möjlighet att upptäcka och ta vara på positiva förändringar.
• Ett smidigt och lättarbetat verktyg som bevakar ett stort antal
 händelser dygnet runt.
• Information som bidrar till att öka din lönsamhet och 
 förbättra kassaflödet.

KONTAKTA OSS

TEL (+46) 08-558 059 00 

E-POST KREDIT.SE@BISNODE.COM 

BESÖK ROSENBORGSGATAN 4-6, SOLNA

POST BISNODE SVERIGE AB, 169 93, SOLNA

WWW.BISNODE.SE

  

   PRODUCT SHEET   


