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De MKB Score

meer inzicht in de kredietwaardigheid van MKB-bedrijven
De ideale combinatie van bedrijfs- en consumenteninformatie

Als ondernemer is het in deze tijd meer dan
ooit van belang om zicht te houden op de
kredietwaardigheid van uw zakenpartners.
Zekerheid over de kredietrisico’s die u loopt
is niet altijd even makkelijk te verkrijgen.
Bij ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld. De MKB Score van
D&B en RiskSolutions biedt de oplossing.
Deze indicator geeft u meer inzicht in het
risico bij een specifiek MKB bedrijf.
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Wist u dat het Nederlandse bedrijfsleven voor
maar liefst 70 procent uit eenmanszaken, VOF’s
en kleinere BV’s bestaat? De kans is dus groot
dat ook ú een groot deel van uw omzet uit deze
groep haalt. Zeker in deze groep is duidelijkheid
over de kredietwaardigheid niet altijd vanzelfsprekend. U heeft natuurlijk de traditionele bedrijfsinformatie beschikbaar. Maar bij bedrijven
in het MKB speelt ook de financiële gezondheid
van de eigenaar zelf een grote rol. En als die eigenaar als consument bekend staat als kredietwaardig, betekent dat nog niet dat zijn bedrijf
automatisch een ideale handelspartner voor u
is. Wat u eigenlijk nodig heeft, is inzicht in het
risico van het bedrijf én van de eigenaar of directeur.
De MKB Score: best of both worlds
En dat is precies wat D&B en RiskSolutions
bieden met de MKB Score. De MKB Score
combineert de uitgebreide bedrijfsinformatie
die u gewend bent van D&B met de consumentendata van RiskSolutions.
Hoe werkt het?
Binnen de MKB Score worden de data van
D&B en RiskSolutions geanalyseerd en
gecombineerd. De score beoordeelt bedrijven
op typische bedrijfselementen als betalingservaringen, ouderdom en sector, maar ook op
consumentengegevens zoals de kredietwaardigheid van de eigenaar en gegevens over
woning en schuldsaneringen.

Combinatie van bedrijfsinformatie en consumentendata.
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Als standaardoplossing of als maatwerk
Als u wilt, kunt u meteen aan de slag met de MKB Score
om uw kredietrisico’ s effectief te managen. De data
van D&B en RiskSolutions kunnen worden gecombineerd in D&B’s nieuwe credit management platform
DNBi. U krijgt dan automatisch een beslissing of het
verstandig is de kredietaanvraag te accepteren, af te
wijzen of nader te beoordelen. De MKB Score is ook
beschikbaar als maatwerk. Voor een geïntegreerde oplossing kunt u gebruik maken van een standaard plugin, waarmee u de MKB score automatisch kunt inladen
in uw systemen en kunt combineren met uw eigen
business rules.

De MKB Score, een kans voor open doel als u...
... risico’s op wanbetaling voor kleinzakelijke klanten beter
wilt inschatten;
... de combinatie van bedrijfs- en consumentendata wilt
optimaliseren;
... streeft naar een consistente en volledige kredietbeoordeling;
... uw acceptatieproces ook voor MKB-klanten volledig wilt
automatiseren.
Wie staat er achter?
Achter de MKB Score staan twee bekende namen:
D&B en RiskSolutions.
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*Alleen voor bedrijven aangesloten bij het BKR

Heeft u een grotere MKB-portefeuille?
Voor grotere MKB portefeuilles is maatwerk de meest
effectieve oplossing om afschrijvingen en DSO te optimaliseren. Hierbij wordt de statistische analyse met
of zonder uw eigen data gemaakt, maar wel altijd gebaseerd op uw specifieke klantenprofiel. Zo ontwikkelt
u uw eigen scoremodel dat op uw klantenbestand de
beste resultaten levert. Voor uw dagelijkse acceptaties
van nieuwe klanten kunt u deze score direct gebruiken
of een beslissingsmodel implementeren waarin deze
score een belangrijke rol speelt.

D&B
D&B (Dun & Bradstreet), is al meer dan 170 jaar wereldwijd marktleider op het gebied van zakelijke informatie
en inzicht. De dienstverlening van D&B is gebaseerd
op de grootste bedrijven database in zijn soort ter
wereld, met meer dan 191 miljoen bedrijven in meer dan
240 landen. D&B’s eigen kwaliteitsgarantieproces
DUNSRight™ garandeert hoog waardige kwaliteitsgegevens op basis waarvan u met vertrouwen belangrijke
zakelijke beslissingen kunt nemen.
Risk Solutions
RiskSolutions is een bekende naam in de wereld van
credit risk management, in de gehele keten van acceptatie tot klantbeheer. Van debiteurenbeheer tot incasso.
Van vorderingenbeheer tot schuldbewaking.
RiskSolutions biedt toe gang tot consumentendata
uit diverse bronnen als onroerend goed informatie,
positieve en negatieve betalingservaringen, WSNP en
curatelenregister en kent consumenten een score toe
op betalingsrisico.
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met D&B en
maak kennis met de voordelen en mogelijkheden van
de MKB Score.
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