
Medvetna riskbeslut som  
kräver kunskap 
De mest framgångsrika har en sällsynt förmåga att  
vända risker till möjligheter. För att kunna åstadkomma det 
behö ver man kunskap – den sortens insikter som smarta och 
djupgående analyser ger. Det är vad du får med Portföljana lys 
med bevakning – ett av markna dens mest kraftfulla analys- 
verktyg.

Portföljanalys med bevakning ger en samlad vy över de risker 
och möjlig heter som ligger dolda i dina reskon tror. Verktyget 
gör djupdykningar bland dina kunder och leverantörer, och 
presenterar skarpa analyser baserat på sammanvägningar av 
be talningsbeteenden, historik, prognoser och kreditbedömning-
ar. Resultatet skapar en trygghet som leder till mer lönsamma 

affärsbeslut än tidigare.

Underlag att agera på, i smidigt format  
Bisnodes långa erfarenhet och kunskap ligger  
inbyggt i de värderingsmodeller som verktyget använder. 
Analysresul tatet presenteras i överskådligt dash board format, 
perfekt som underlag till diskussioner och beslut på lednings-
möten. Portföljanalys med bevakning genererar dessutom  
topplistor, som tydligt pekar ut vilka kunder respektive  
leverantörer som kräver åtgärd eller extra omsorg. Både i syfte 

att undvika risk och att hitta dolda potentialer.

Trygghet för hela organisationen  
Portföljanalys med bevakning ger kre ditavdelningen besked 
om var man ska vara extra försiktig med kreditgivningen, och 
var risken är så pass låg så en höjd kreditlimit kan leda till mer 
affärer. Eko nomiavdelningen får bra kontroll över riskerna, 
sin cashflow och får fram träff säkra prognoser när det gäller 
kundför luster, samtidigt som försäljningschefen får värdefull 
input om var outnyttjad säljpotential finns. Bättre kontroll och 
trygghet för hela affärsverksamheten, till följd av de pålitliga 

analysunderlagen.

Att eliminera all risk är tämligen enkelt. Det är bara 
att säga nej till allt. Men då säger du också nej till alla 
möjligheter. Portföljanalys med bevakning hjälper dig 
inte bara att ta kontroll över riskerna i dina kund- och 
leverantörsportföljer, utan även att optimera dem.

MAXIMERA 
LÖNSAMHETEN MED 

OPTIMERAD 
RISKFÖRDELNING

 FÖRSÖK INTE BLI AV MED 
 RISK – TA KONTROLL ÖVER DEN 

Portföljanalys med bevakning är marknadens mest kraftfulla verktyg för aggregerade analy ser av kund  och leverantörsres kontra. 
Verktyget ger besked om förväntade kundförluster, osäkra leverantörer, dolda potentialer och hanterbar risk. Portföljana lys med bevakning 
anpassas ef ter användarföretagets specifika situation och behov. Resultatet presenteras enkelt och över skådligt direkt i verktyget men kan 
också exporteras till Excel och andra filformat. Läs mer om Bisnode och våra produkter på bisnode.se. 
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