
Utmaningen med manuella 
processer 
Kreditbedömning är en tidskrävande process som kräver 
speciell kompetens och tydliga interna beslutsregler för 
kreditgivningen. Vissa företag har en definierad kredit-
policy, andra kämpar med att anpassa den till ändrade 
marknadsförutsättningar samt nya krav från ledning 
och myndigheter. En typisk utmaning är uppföljning och 
analys av tagna kreditbeslut under året. Kan ditt företag 
enkelt ta fram alla dem som ni tackat nej till det senaste 
året och varför? 

Förenklad och effektiviserad 
kreditbedömning 

De som använder Decision Support behöver inte ha  
djupa kunskaper om kreditbedömning. Tjänsten ger 
snabba svar på kreditbedömningen med beskedet  
”Godkänd”, ”Avslag” eller ”Kontroll”. Behöver du som 
kreditansvarig göra en  manuell kontroll har du tillgång 
till marknadens vassaste  kreditupplysningar. Genom 
att den praktiska handläggningen kan delegeras till fler 
inom organisationen frigörs din tid för att hantera och 
bedöma komplicerade kreditansökningar.

Decision Support är ett beslutsstödsystem för dig som vill  
ha snabba och enhetliga kreditbeslut om de du ska göra affärer 
med. Systemet automatiserar och effektiviserar företagets 
process för kreditbedömningar så att du kan optimera risken och 
maximera affärsmöjligheterna.

DU KAN SÄGA JA TILL FLER 
KUNDER OCH SLIPPER SÄGA 
NEJ TILL AFFÄRER I ONÖDAN.

Bisnodes kreditvärderingssystem med  
AAA-rating 
• Nordens mest etablerade rating för kredit-
bedömning av företag.
• Ratingen förutser 90% av konkurserna ett år i 
förväg.
• Ger en kreditprognos över en längre period,  
upp till 3 år.

 AUTOMATISERADE 
 KREDITBESLUT 

Bisnode Score Företag 
• Sammanvägd bedömning av ett företags kredit- 
värdighet, uttrycks som en scorepoäng samt 
en riskprognos som predicerar risken inom 12 
månader.
• Mäter risken att ett företag går i konkurs eller 
erhåller skuldsaldo typ E eller utmätning hos 
kronofogden inom 12 månader.
• Modellen tar bland annat hänsyn till betalnings-
förmåga, ekonomi, demografi och branschrisk.
• Modellen vänder sig främst till företag inom bank, 
finans och telekom.

Bisnode Score Konsument 
• Sammanvägd bedömning av en persons förmåga 
att hantera sina ekonomiska åtaganden.
• Mäter risken att en person erhåller skuldsaldo 
hos kronofogden inom 12 månader.
• Modellen tar bland annat hänsyn till ekonomi, 
betalningshistorik, demografi, kreditaktivitet, antal 
förfrågningar, stabilitet i boendet och fastighets- 
tillgångar.
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Maximera affärsmöjligheterna  
Optimera kreditgivningen och säg ja till fler affärer 
med bibehållen risk.

Trygga affärer i hela Norden  
Ett gemensamt beslutsstödsystem för automatiserad 
kreditbedömning i alla nordiska länder. 

Konsekvent och objektiv kreditgivning   
Kreditbedömningen decentraliseras i  
organisationen utifrån företagets kreditpolicy.

Spara tid i din kreditbedömning  
Automatisera och delegera kreditgivningen i din 
organisation. 

Optimera kreditgivningen med statistik  
Få kontroll och överblick av fattade kreditbeslut för 
att finjustera kreditgivningen. 

Ökade intäkter med träffsäkra policyförslag    
Bisnodes värderingsmodeller hjälper dig hitta  
kreditvärdiga kunder.

Fördefinierade eller skräddarsydda  
beslutsregler
Du kan välja bland Bisnodes policyförslag med 
fördefinierade beslutsmallar som tagits fram genom 
utvärderingar och tester inom flertalet branscher. De 
fördefinierade beslutsmallarna bygger på vår långa erfar-
enhet av beslutsstöd för kreditbedömning och våra unika 
värderingsmodeller. Det enda du behöver välja är en 
risknivå som passar dina verksamhetsmål. Du kommer 
att kunna godkänna fler ärenden med relativt låg risk. 
 
Har du valt en standardlösning men fått ändrade behov 
byter du enkelt till nästa nivå eller skräddarsyr en egen 
kreditpolicy tillsammans med våra produktspecialister. 
Vid kreditbedömningen integreras i så fall Bisnodes 
värderingsmodeller med er kreditpolicy, information 
från er reskontra och uppgifter om den kreditsökande. 
Utifrån denna information skapas unika beslutsregler för 
ert företag. 

Förenklad uppföljning och  
administration
Decision Support ger dig full kontroll och överblick 
genom att alla kreditbeslut och övrig information sparas 
i ett ansökningsarkiv. Arkivet ger tillgång till en dagbok 
där alla åtgärder och anteckningar registreras. Den ger 
dig en samlad bild av hur många ansökningar som getts 
beslutet ”Godkänd”, ”Kontroll” eller ”Avslag”. Detta ger en 
ovärderlig källa för analys och uppföljning av företagets 
fattade kreditbeslut. 

Med en automatiserad kreditbeviljningsprocess är 
det enkelt att välja önskad risknivå. Du kan finjustera 
gränserna för godkännande och avslag för att på så sätt 
optimera inflödet av kunder. Förändringar av besluts- 
mallen får omgående genomslag i hela organisationen. 
 

Integrerad lösning 

Du kan integrera Decision Support i dina egna affärs- 
system via Bisnodes API-tjänster. Kreditbesluten kan 
hanteras via ditt företags egna gränssnitt, samtidigt som 
du kan välja av att  använda dig av webbapplikationen 
för att sköta själva administrationen och bl.a. komma åt  
arkivet med historik över dina kreditbeslut 

 

Bisnode Fraud Solutions 

Tilläggstjänsten Bisnode Fraud Solutions hjälper dig att 
upptäcka bedragare innan de hinner agera. Bisnode är 
ledande inom området genom många års erfarenhet av 
att identifiera aktörer i tidigare kreditförluster och anal-
ysera mönster för att undvika framtida kreditförluster 
orsakade av bedrägeri. Genom bedrägeriprevention kan 
ditt företag spara miljontals kronor per år. 
 

Mobil kreditbedömning 

Decision Support finns som mobilapplikation. Det spelar 
ingen roll var användaren befinner sig; kontoret eller på 
resande fot. Appen ger ett snabbt och lättolkat kredit-
beslut direkt i mobilen. Decision Support fungerar på allt 
från Iphone och Ipad till Android och Windows Mobile. 

Varför Bisnodes Decision Support?
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