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Waarom is KlantAlert voor u een interesssante oplossing?
Iets waar veel ondernemers niet bij stil staan, zijn de risico’s die faillissementen vormen die binnen het
klanten- of leveranciersbestand plaatsvinden. Stel één van de klanten gaat failliet, dat is slecht en vervelend nieuws voor beide partijen! U wordt hier vaak als kantoor niet direct van op de hoogte gesteld,
waardoor de productlevering of levering van de diensten van uw klanten doorgang vinden. Het getroffen
bedrijf is niet langer meer in staat om de kosten te voldoen en de door u vertegenwoordigde klant
ondervindt daardoor financiële schade.
Stel dat u direct op de hoogte kan worden gesteld wanneer één van de klanten failliet wordt verklaard.
Door onze nieuwe applicatie KlantAlert ontvangt u direct via de mail een melding op het moment dat
één van de debiteuren/ crediteuren van uw klant officieel failliet wordt verklaard. U kunt op dat moment
adviseren direct de juiste stappen te ondernemen en de productlevering of levering van diensten direct
laten opschorten en/of stopzetten door uw klant! Voorkom met KlantAlert verrassingen, waardoor u klanten niet langer onnodige financiële schade oplopen!
In de rest van dit document geven wij nog tal van redenen waarom KlantAlert voor u als Accountant-/
Boekhoudkantoor een echte toegevoegde waarde kan zijn op uw reguliere werkzaamheden.
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KlantAlert voor u als Accountant- / Boekhoudkantoor
U heeft als Accountant- / Boekhoudkantoor inzicht in de financiële status van uw eigen klanten.
KlantAlert geeft u de mogelijkheid om de actuele status rondom faillissementen en surseances in
de klantenbestanden van uw klanten te monitoren en hierin een adviserende rol aan te nemen. De
informatie die u ontvangt vanuit KlantAlert kunt u gebruiken als een additionele dienstverlening en is een
aanvulling op de reguliere werkzaamheden die uw als Accountant- / Boekhoudkantoor verzorgt.
De Accountant- / Boekhoudkantoor oplossing van KlantAlert is op basis van de KlantAlert All-in variant.

KlantAlert All-in
De KlantAlert App kan naast het versturen van informatie over faillissementen in de klantenbestanden
en de Sector en Regio van uw klanten, nog meer bijdragen. U ontvangt ook meldingen, die direct vanuit
het handelsregister worden gepubliceerd. In het handelsregister wordt o.a. bijgehouden welke bedrijven
er worden ontbonden bij de KVK, dat er bestuurswijzigingen plaatsvinden binnen een organsisatie en of
een bedrijf gaat fuseren of juist splitsen.

Features

KlantAlert All-in

Melding bij Faillissement in uw Database

√

Melding Faillissement in uw regio

√

Melding bij Faillissement in uw Sector

√

Melding van ontbinding bij de KVK

√

Melding bij Fusie of Splitsing

√

Melding bij wijziging in bestuur van een organisatie

√
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Met KlantAlert All- in krijgt u:
√ Direct een melding en actueel inzicht in welke klanten in het debiteuren- & crediteurenbestand failliet worden verklaard of in surseance van betaling verkeren
√ Verbeterde mogelijkheden om op basis van één of meerdere SBI-codes, de invloed van
faillissementen op de Regio en Sector van uw klanten te monitoren
√ Gerichte meldingen met informatie uit het handelsregister, met o.a. KVK ontbindingen,
bestuurswijzigingen en fusies/splitsingen uit de debiteuren- & crediteurbestanden
√ Overzicht in de bedrijfsrisico’s van al uw klanten in één dashboard
√ Meer mogelijkheden om uw klanten te adviseren en gerichte acties te ondernemen om
een eventuele financiële schade bij uw klanten te voorkomen
Door dit totaalpakket aan meldingen gaat weinig nog aan u voorbij en heeft u meerdere handvatten om
uw klanten van extra advies te voorzien.

Financiële trend op de lange termijn
In combinatie met de KlantAlert All-in variant kunt u ook gebruik maken van de functionaliteit die wij aanbieden i.c.m. Graydon. U kunt een strippenkaart afnemen en daarmee per bedrijf in een klantenbestand
eenmalig of periodiek een kredietcheck opvragen. Op deze manier kunt u voor bijvoorbeeld een deel
van uw klanten iedere maand een kredietcheck via KlantAlert opvragen. met KlantAlert kunt u dus een
neerwaardse trend in de kredietwaardigheid van uw relatie
signaleren en daarop acteren.

Boekhoud & CRM koppeling
Momenteel is KlantAlert gekoppeld aan diverse boekhoud & CRM systemen:
•

Exact Online

•

Twinfield

•

e-Boekhouden.nl

•

SnelStart

•

MoneyBird

•

WeFact

•

Hostfact

•

Teamleader CRM

Check op onze website regelmatig om te zien welke boekhoud- & CRM systemen er nog meer zijn of
worden toegevoegd! Uiteraard staan wij open voor nieuwe koppelingen en uw suggesties!
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KlantAlert, gaat veilig om met uw gegevens...
De KlantAlert applicatie brengt een koppeling tot stand tussen uw administratie, en diverse bronnen
waarin faillissementen worden gepubliceerd alsmede KVK, CBS en andere relevante kanalen. Door
deze directe koppeling is de applicatie in staat om direct een melding te sturen via de mail wanneer
één van de klanten/ leveranciers failliet wordt verklaard. In deze melding staat duidelijk vermeld om
welk bedrijf het gaat en wie de aangewezen curator is.
KlantAlert maakt alleen een koppeling met de administratie om de KVK nummers te kunnen matchen
aan de gegevens die het ontvangt vanaf de rechterlijke websites.
In onderstaande schema wordt het verloop van de informatie die wordt opgehaald vanuit de adminstratie schematisch weergegeven. Er wordt dus niet meer informatie uit het systeem opgeslagen
dan het KVK nummer dat u heeft gekoppeld aan een bepaalde klant of klantnummer in de administratie.

Hoe kan ik aan de slag met KlantAlert?
Wanneer u aan de slag wilt met KlantAlert neemt u dan contact met ons op! Wij kunnen dan gezamenlijk starten met de inrichting van uw KlantAlert dashboard, zodat u direct met KlantAlert kunt werken!
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