D&B Connect
Het maatwerk procesplatform in SAP
voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect

Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen
in SAP
D&B Connect is een geïntegreerd
procesmanagementplatform
voor SAP. Met dit platform kunt
u snel en betrouwbaar nieuwe
zakenpartners in uw systeem
opzetten, beoordelen, analyseren
en uiteindelijk de juiste beslissingen
nemen. D&B Connect biedt u
een maatwerk oplossing voor
alle businessprocessen op het
gebied van credit riskmanagement,
procurement, marketing, verkoop en
datamanagement.
Zakenpartners vinden, identificeren,
beoordelen en bewaken – het is
een dagelijkse uitdaging voor elk
bedrijf. D&B Connect ondersteunt
die activiteiten met actuele
informatie over meer dan 225
miljoen bedrijven in meer dan 200
landen. Door D&B Connect te
integreren met uw SAP-systeem,
kunt u de informatie snel en
eenvoudig beoordelen in uw
vertrouwde omgeving. Voor de

optimalisering van uw processen
kunt u individuele workflows
instellen, zowel voor zakenpartners
die u voor het eerst onder de
loep neemt als voor degene die u
constant bewaakt.

D&B Connect voordelen:
Intuïtief en efficiënt
werken
Wanneer u D&B voor het eerst
gebruikt zult u het gebruiksgemak
onmiddellijk ervaren. Het systeem
is helder, intuïtief en te gebruiken
vanuit uw eigen vertrouwde SAP
omgeving.
Dankzij de overzichtelijke tabbladen
vindt u alle informatie over uw
zakenpartners.

• Snel nieuwe business partners
identificeren en accepteren.
• Direct informatie opvragen over
bedrijven, wereldwijd.
• Risico’s en afschrijvingen verlagen.
• Betalingstermijnen en inningsproces
optimaliseren.
• Master Data Management programma
verbeteren.
• Nieuwe commerciële kansen bij
concernrelaties ontdekken.
• Optimaliseren en automatiseren van
businessprocessen.
• Compliant zijn met regelgeving
ter voorkoming van witwassen en
financiering van terrorisme.
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Een oplossing die even uniek is als uw
processen
Maatwerk processen
gebruiken
D&B Connect is een modulair
procesplatform dat perfect op
uw eigen behoeften kan worden
afgestemd. U heeft altijd en direct
toegang tot alle bedrijfsinformatie
van D&B. U kunt de data op basis
van uw eigen criteria evalueren
en zelfs automatische workflows
opzetten die (bij wijzigingen
in de data) taken, regels en
geplande acties in gang zetten.
D&B Connect werkt uiteraard
organisatieoverschrijdend en is
volledig compatibel met andere
SAP modules zoals FI of FSCM.

Efficiënt informatie
beheren
U kunt alle informatie van D&B over
uw business partners uitbreiden
met uw eigen data. D&B Connect
geeft een gedetailleerd overzicht

van alle gebeurtenissen, waarmee
u direct uw taken, geplande acties
en documenten kunt beheren.
Alle gebeurtenissen, gerelateerde
data en een overzicht van recent
gewijzigde records worden duidelijk
en helder weergegeven.

Transparante data
Wanneer u D&B Connect
integreert, optimaliseert u
onmiddellijk de transparantie van
uw data dankzij het D&B D-UN-S® nummer. Met dit unieke
9-cijferig nummer van D&B kunt
u elk bedrijf wereldwijd altijd
eenduidig identificeren, dubbele
records herkennen en vermijden,
concernrelaties in kaart brengen
en databases probleemloos
samenvoegen.

Risico’s tijdig detecteren

Negatieve
veranderingen
die een risico
vormen voor
die business

Veranderingen
die individueel
geëvalueerd
moeten worden

Positieve
veranderingen
die het
uitbouwen van
de relaties met
uw business
partners
kunnen
bevorderen

Met D&B Connect kunt eenvoudig
veranderingen bij uw business
partners bewaken. Een ‘stoplicht’
systeem informeert u onmiddellijk
bij veranderingen. U kunt zelf
heel eenvoudig criteria en filters
toevoegen. Risicotrends bij
uw business partners worden
grafisch weergegeven. Met de
geïntegreerde D&B Compliance
Check functie kunt u uw
zakenpartners op elk moment
toetsen met de belangrijkste
internationale sanctielijsten.
Op die manier voldoet u altijd
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aan de wettelijke verplichtingen ter
voorkoming van het witwassen van
geld en financiering van terrorisme.

Doelgericht analyseren
D&B Connect biedt u een variëteit
aan rapportagemogelijkheden ter
ondersteuning van de ABC-analyses
van uw business partners. U kunt
elke gewenste analyse op basis van
individuele criteria bekijken. Vanuit
de analyses kunt u direct naar het
individuele dossier van een business
partner.

Overzicht van de criteria:
• Opgevraagde D&B
bedrijfsinformatie.
• Alle business partners die in
bewaking staan.
• Aan business partners toe te
wijzen informatie.
• Nieuwe klanten/debiteuren voor
geplande rapportage.
• Bestaande dubbele records of
concernrelaties.
• Klantspecifieke dialogen.
• Risicoclusters van uw business
partners.
• Evaluaties per branche.
• Concernrelaties en gecumuleerde
uitgaven of omzet per concern.

D&B Connect in de
praktijk:
• Individuele workflows creëren en
automatiseren.
• Dubbele records identificeren en
voorkomen.
• Rapportages en analyses opstellen.
• Bewakingsberichten ontvangen.
• Compliance risico’s afdekken.
• Bedrijfsgegevens automatisch updaten bij
veranderingen.
• Continu online en offline toegang tot
datapakketten.
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Alle business units, één oplossing
D&B Connect modules
Dankzij de modulaire opbouw,
kan D&B Connect heel eenvoudig
aan de individuele behoeften
worden aangepast en voor alle
business units van uw organisatie.
U krijgt een duidelijk beeld van de
waardeketen van uw onderneming
met volledig en transparant beeld
van uw zakenpartners.
Alle modules zijn onderling
compatibel. Dit betekent
dat eenmaal opgevraagde
bedrijfsinformatie ook beschikbaar
is in andere modules.
Processen en workflows werken
moduleoverschrijdend en elke
module kan individueel aangepast
worden.

Momenteel zijn de
volgende modules
beschikbaar voor D&B
Connect:
• Core: identificeer en beoordeel
risico op klanten, prospects en
leveranciers.
• Master Data Management:
identificeer dubbele records,
creëer en update records.
• DunTrade®: externe
betaalervaringen koppelen aan
interne informatie.
• Global Decision Maker: in enkele
seconden kredietbeslissingen
nemen op basis van uw eigen
regels.
• Compliance: identificeer Politiek
Prominente Personen en
controleer individuen en bedrijven
op tegen sanctielijsten.

Aan de slag
D&B Connect kan heel eenvoudig
in uw bestaand SAP systeem
geïmplementeerd worden, zonder
extra hardware. De toegang tot de
bedrijfsinformatie van D&B verloopt
via een XML interface met SSL
versleuteling.

Dun & Bradstreet
Identificeer wat van belang is.
Creëer een voorsprong op uw
concurrenten en zakelijk succes
met innovatieve oplossingen,
gebaseerd op de grootste zakelijke
database ter wereld. Met D&B loopt
u minder risico op afschrijvingen,
gebruikt u de volledige potentie bij
uw klanten en optimaliseert u uw
inkoopproces.

D&B Data
Global Decision Maker

Bewakingsbericht
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