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C R E D I T  M A N A G E M E N T  S O F T W A R E

Credit Management Software

De wereld om ons heen verandert razendsnel en  

we krijgen steeds meer informatie die we ook  

steeds sneller moeten kunnen verwerken.  

Om het debiteurenbeheer consequent en zorgvuldig 

uit te voeren is goede software onmisbaar.  

De meest gebruikte boekhoudsystemen missen  

goede functionaliteiten voor debiteurenbeheer.  

Bij meer dan 100 actieve klanten is het al zinvol om 

met specifieke debiteurenbeheer software te werken. 

Dergelijke software is eenvoudig te koppelen aan 

vrijwel ieder boekhoudsysteem. Alleen zo kunt u 

efficiënt uw debiteuren beheren, zodat u de cashflow 

op peil houdt en uw facturen op tijd worden betaald. 

Specifieke softwarepakketten bieden voor de vele 

standaardtaken binnen het debiteurenbeheer een 

geautomatiseerde oplossing. 

Waarom credit management software?

• Automatisch bewaken van openstaande facturen  

en acties

• Segmentatie van uw debiteuren

• Additionele acties op basis van klantkenmerken  

en betaalgedrag 

• Brieven per batch verwerken, printen en versturen  

per e-mail

• Acties en notities voor debiteuren en facturen vastleggen

• Betalingsregelingen registreren, bewaken en

 (automatisch) opvolgen   ➜

Hoe u de cashflow op peil houdt
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Met Xolv kiest u voor de expertise en het gemak van een full service 

dienstverlener op het gebied van kredietverzekering, werkkapitaalfinanciering  

en debiteurenbeheer. Specialisten met een brede kennis van financiële producten 

en een persoonlijke aanpak. Xolv is volledig onafhankelijk en werkt samen met 

alle vooraanstaande marktpartijen. Daardoor kunnen de beste condities voor 

u worden uitonderhandeld tegen de scherpste prijs. 

Met de focus op middelgrote en internationale ondernemingen bedient Xolv 

ruim 500 nationale en internationale relaties, waarvoor meer dan 20 miljard euro 

omzet verzekerd wordt. Ook in het buitenland kan Xolv u uitstekend van dienst 

zijn via het internationale netwerk Keystone Trade Credit. 

Waarom via Xolv?

Xolv helpt u eerst de procedures inzake debiteuren- 

beheer in kaart te brengen en eventueel te optimaliseren.  

Daarna wordt vastgesteld aan welke eisen de credit-

management software moet voldoen.

Afhankelijk van bovenstaande wordt een selectie gemaakt 

uit de aanbieders van credit management software, de 

beste aanbieder uitgekozen en bij de implementatie en 

inrichting van de software biedt Xolv u ondersteuning. 

Alleen dan kunt u uw credit management software 

optimaal benutten!

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over credit management 

software staan onze specialisten voor u klaar. Onderstaand 

vindt u onze contactgegevens.

Voordelen van credit management software:

• In één oogopslag is het uitstaande saldo bij een 

moedermaatschappij en haar onderliggende 

dochtermaatschappijen zichtbaar (deze gegevens zijn 

namelijk eenvoudig te koppelen)

• Berekening kredietlimieten (voor gebruik van 

bijvoorbeeld zelfbeoordeling als u van een 

kredietverzekering gebruik maakt) en/of risicoscores op 

basis van uw eigen gegevens

• Segmenteer op basis van eigen bepaalde parameters uw 

relaties en daarmee gewenste risico

• Met credit management software kan de workflow van 

disputen prima worden beheerst en gecontroleerd. Dit 

zal leiden tot een snellere oplossing van het dispuut en 

de uiteindelijke betaling door uw debiteur


