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Atradius Atrium, online správa Vašich pohledávek

Kompletní správa Vaší pojistné smlouvy a přehledná  
analýza portfolia Vašich odběratelů na jednom místě.

Atradius Atrium je online portál, zaměřený přímo na Vaše odběratele. 
Poskytuje Vám naprostou kontrolu a transparentní přístup ke správě Vaší 
pojistné smlouvy. Přes zabezpečené přihlášení se dostaneto přímo na 
domovskou stránku, kde na první pohled uvidíte všechny důležité informace. 
Jediným kliknutím se pak rychle dostanete k podrobnějším údajům 
o stávajících Limitech, ratingu odběratelů, správě konkrétní pojistné smlouvy
či skupiny smluv nebo k přehledu nahlášených nezaplacení. V Atradius Atrium
můžete požádat o nové kreditní Limity nebo si upravit stávající pojistné krytí
podle Vašich potřeb, stejně jako zaregistrovat nové případy nezaplacení nebo
zaregistrovat hlášení pro výpočet pojistného v několika jednoduchých krocích. 

Budete si také moci prohlížet aktuální zprávy z vybraných průmyslových 
odvětví a různé ekonomické přehledy, které jsou relevantní pro Vaše 
podnikání, a získáte přístup k Atradius Insights, abyste mohli sledovat nové 
trendy a proaktivně reagovat na změny ve Vašem pojištěném portfoliu.

Prostřednictvím Atradius Atrium je možné:

 Získat okamžitý přehled o portfoliu pojištěných odběratelů

 Spravovat pojištění pohledávek

 Zaregistrovat a monitorovat nezaplacení

 Zaregistrovat hlášení pro výpočet pojistného

 Dostávat aktuální informace a upozornění související s pojistnou smlouvou

 Využívat systém Atradius Insights k analýze a správě Vašeho portfolia

www.atradius.cz
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Buyer search User Name

Insights

API Store

Collect@Net

Selected policies

Credit limits

Change selection

Euro (EUR)Currency

Total active

2603

Pending decisions

16

Total active amount

Available policy cover

162,492,770 (EUR)

To view available cover,
select a single policy.

View all limits Export all limits Analyse trends

Non-payments

Total open

5

Partially saved cases

21

Debt filed
4,329,092 (EUR)

Collections
2,105,360 (EUR)

Net position
1,906,320 (EUR)

View all cases Export all cases Analyse trends

Policy ID
All policies

Credit management
Here you can see an overview of your credit limits and non-payments in the context of all your policies, you can narrow this down to a single 
policy or policy group if available.



Buyer rating Financial information

GLOBEX S.A.R.L.

Buyer details

Select policy

This page provides summary information relating to the buyer that has been selected. Where possible, the page shows your 
default policy, but this can be changed to show the context of the buyer in relation to other policies via the select policy link. 
You can apply for cover and submit a case from the cover summary and non payment summary.

Back to search results

Show more

Policy details

Live
Policy ID
541170

Customer name
ASCOTT BUILDING

Currency
EUR

Insurance year
01/07/2020 - 30/06/2021

Status

9%
Avaiable cover

5,006,000 (EUR)

Credit limits Non-payments

View
Amend

Amount There is no open case for the buyer on this policy.
25,000 (EUR)

Cover type
Credit limit

Status

Approved

Apply

If you are using your policy’s standard credit terms, don’t forget to submit 
your non-payment case, if this buyer has any unpaid invoices with:

Due date between
28/09/2020 and 28/10/2020

Submit a case

Atradius ID
7383975

Company registration
330774221

VAT number
70091127

Podívejte se na video, ať se dozvíte více 

o tom, co Vám Atradius Atrium nabízí:

 Sledovat video  |  Atradius Atrium

Atradius Atrium Vám umožňuje:

 Přihlásit se do systému, ať jste kdekoliv, pomocí stolního počítače nebo
mobilního zařízení

 Pracovat v mnoha jazycích a měnách

 Vyhledávat jednoduše Vaše současné odběratele i potencionální
obchodní partnery

 Získávat aktuální informace o Vaší pojistné smlouvě v reálném čase

 Šetřit čas tím, že si nastavíte přijímání důležitých oznámení
v předvolbách a ve výchozím nastavení

 Využívat nápovědu přes obrazovku kdekoliv si nebudete vědět rady

„Všechno se konečně točí kolem 
mých odběratelů, což je pro 
mne to nejdůležitější ."

Atradius Atrium
Jednoduché, věcné,
transparentní 
Víme, že Váš čas je drahocenný. Komunikace s Atradius 
by proto měla být co nejplynulejší a nejjednodušší. 

Atradius Atrium je sofistikovaný nástroj pro pojištění a správu pohledávek. Umožní Vám 
získat okamžitý přehled o Vašich stávajících Limitech a otevřených nezaplaceních a stejně 
dobře Vám zobrazí všechny změny či aktualizace, ke kterým dochází ve Vašem portfoliu. 
Poskytuje jednoduchý a snadný přístup k Vašim stávajícím odběratelům, , ale zároveň Vám 
umožní vyhledávat nové obchodní partnery po celém světě a pomůže získat aktuální 
informace o jejich bonitě. Atradius Atrium na jednom místě poskytne komplexní 
relevantní informace a ušetří tak čas, který byste jinak věnovali administrativě na 
minimum, takže se budete moci soustředit jen na to nejdůležitější.

Portál Atradius Atrium byl navržený a postavený na základě požadavků našich zákazníků, 
takže Vám poskytne právě ty funkce, které potřebujete pro efektivní správu pojištěného 
portfolia. Díky okamžité reakci a rychlé době odezvy, která je optimalizovaná i pro další 
zařízení jako jsou mobily a tablety, můžete vždy získat důležité informace co nejrychleji.
Přístup do portálu Atradius Atrium je zdarma pro všechny zákazníky Atradius.

www.atradius.cz
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https://www.youtube.com/watch?v=lhqDW5eSIAA


www.atradius.cz

 Sledování trendů a vývoje v portfoliu odběratelů, jako je průměrný
rating a propojištěnost portfolia

 Získat kompletní obecný přehled a pouhými třemi kliky přejít na
podrobné zobrazení pro odhalení jednotlivých detailů

 Získat okamžitý přehled o portfoliu pojištěných odběratelů, škodním
průběhu pojistné smlouvy nebo o počtu zaregistrovaných nezaplacení

 Využívat interaktivní mapy pro identifikaci obchodních příležitostí,
nebo odhalení rizikových oblasti

 Určit oblasti pro podrobnější analýzu

 Být aktivní v předvídání budoucích změn v oblasti pojistného krytí

 Exportovat vybraná data do Excelu nebo kopírovat grafy do svých
vlastních reportů

„Podrobné informace o odběratelích 
mi skvěle pomáhají v dalším 
rozhodování, a to vše jen díky 
společnosti Atradius." 

Atradius Insights 
Využívejte naplno 
naše analýzy
Přihlášením do Atradius Atrium získáte také přístup k našemu 
unikátnímu online nástroji pro analýzu portfolia, Atradius Insights.

V dnešním náročném konkurenčním obchodním prostředí je klíčovou výhodou, pokud 
máte v ruce aktuální informace a přehledy o tom, jak se váš obchod, portfolio odběratelů 
či jednotlivé trhy vyvíjí. Je tedy naprosto nepostradatelné, abychom Vás plně 
podporovali ve strategickém plánování a  dalších obchodních procesech. Atradius 
Insights je navržený právě tak, aby Vám pomohl snadno identifikovat rizika a obchodní 
příležitosti, umožnil Vám sledovat vývoj portfolia, pomohl včas detekovat nové trendy 
a proaktivně reagovat na změny.

Atradius Insights je navržený tak, aby Vám umožnil okamžitý pohled do 
Vašeho portfolia a umožnil Vám: 

Podívejte se na video, ať se dozvíte více 

o tom, co Vám Atradius Insights nabízí:

 Sledovat video  |  Atradius Insights

Atradius Insights

https://www.youtube.com/watch?v=CzHpds-_LgM


atradiusgroup@atradiusatradius

www.atradius.cz

Sledujte Atradius na sociálních sítích

www.atradius.cz/přihlášení-na-stránky
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