
Atradius Connect
Efektivní správa pojistné smlouvy



Zvyšte rychlost 
a efektivitu vaší správy 
pohledávek

Atradius Connect

Udržet pod kontrolou portfolio pohle
dávek obvykle vyžaduje mnoho 
času a dalších zdrojů. Pro dosažení 
úspor a maximální efektivitu Atradius 
Con nect propojí váš interní IT systém 
s databází společnosti Atradius. 

Pomocí Atradius Connect máte oka
mžitě k dispozici aktuální informace 
o rizikové expozici, pohledávkách po 
splatnosti nebo ratingu odběratelů 
přímo ve vašem IT systému. Tato plat
forma výrazně snižuje administrativní 
nároky správy pojištění pohledávek 
a pomůže zjednodušit, zpřesnit 
a zrychlit veškeré nezbytné procesy, 
což se pozitivně projeví zejména v pří
padě rozsáhlého portfolia odběratelů.

Hlavní výhody
 ■ Aktuální informace o rizikové ex

pozici, pohledávkách po splatnosti 
nebo ratingu odběratelů přímo ve 
vašem IT systému.

 ■ Práce v dobře známém uživatel
ském prostředí bez nutnosti využití 
nových aplikací.

 ■ Veškeré transakce týkající se limitů 
pojištění, pojistných událostí či ratin
gu odběratelů jsou plně automatizo
vány, což výrazně přispívá k:
 nižší potřebě manuálních činností
 snížení potenciální chybovosti
 zvýšení efektivity

 ■ Lze využít najednou i pro více pojist
ných smluv.

 ■ Možnost výběru těch služeb, které 
vám nejvíce vyhovují, nebo kom
pletního balíčku služeb dostupného 
s využitím  Atradius Connect.

Služby Atradius Connect
Atradius Connect umožňuje flexibilně 
zvolit pouze služby potřebné pro vaše 
podnikání. Můžete použít všechny 
nebo si vybrat jen některé z následují
cích možností:

Limity
Tato služba poskytuje možnost správy 
limitů pojištění pohledávek přímo pro
střednictvím vašeho IT systému. Pro
střednictvím Atradius Connect lze:

 ■ zadat žádost o limit
 ■ přijmout sdělení o limitu
 ■ získat seznam všech nových sdělení 

o limitu za určité období
 ■ využít možnost vyhledávání odběra

telů v databázi Atradius 



Pohledávky po splatnosti
Atradius Connect v souvislosti s pohle
dávkami po splatnosti nabízí 

 ■ oznamování pohledávek po splat
nosti 

 ■ aktualizování informace k jednotli
vým případům

 ■ získávání reportů o průběhu jednot
livých případů

Rating odběratelů
Pokud máte aktivovánu tuto službu, 
Atradius Connect umožňuje:

 ■ získat aktuální rating odběratelů, 
pro které jste získali limit pohledá
vek

 ■ pravidelné a strukturované infor
mace o změnách ratingu vašich 
odběratelů 

Jak vše funguje? 
Celý proces funguje na bázi xml dota
zů, kdy veškerá data jsou zasílána do 
speciálně přidělené emailové schránky. 
Ta je vytvořena výhradně pro komuni
kaci s vaším IT systémem a jsou do něj 
zasílány nezbytné informace o všech 

změnách limitů, pohledávkách po 
splatnosti a ratingu odběratelů týkající 
se vaší pojistné smlouvy. 

Sami si zvolíte kdo a za jakých pod
mínek bude mít k těmto informacím 
přístup. Vše je následně přeneseno 
a zpracováno vaším IT systémem, tak 
aby obsahoval co nejaktuálnější data.  
Veškeré datové přenosy jsou zabezpe
čeny technologií SSL – Secure Socket 
Layer.

Komu je služba určena?
Atradius Connect nejvíce využijí spo
lečnosti s početným portfoliem odbě
ratelů, které obvykle představuje velké 
nároky na výměnu informací. Služba 
je ze strany Atradius nabízena zdarma, 
obvykle ale vyžaduje úpravy vašeho 
interního IT systému, tak aby bylo 
umožněno přijímat potřebná data. 
Specialisté Atradius vám pomohou 
s nalezením vhodného řešení a imple
mentací Atradius Connect. V případě 
zájmu o tuto službu nás, prosím, kon
taktujte.

Vaše pojistná smlouva 
v databázi Atradius

Váš IT systém



Spojte se s námi na sociálních sítích

 linkedin.com/company/atradius

 @atradius

 youtube.com/user/atradiusgroup
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