
 

 

 

Creditreform risinājums 

        Sakarā ar sarežģīto ekonomisko situāciju aizvien vairāk pieaug klientiem izrakstīto rēķinu apmaksas 

termiņu kavējumi, kas sagādā vairākus riskus Jūsu uzņēmuma naudas plūsmai. Lai izvairītos no situācijas, kad esat 

pārdevuši savu preci vai snieguši pakalpojumu maksātnespējīgam klientam vai klientam, kas atrodas uz 

maksātnespējas sliekšņa, ir radīts risinājums, ar kura palīdzību Jums būtu vieglāk uzraudzīt savus esošos un 

potenciālos klientus un to finansiālo stāvokli. 

        Šis risinājums arī palīdzēs sekot līdzi Jūsu piegādātājiem, lai samazinātu risku, kad Jūsu uzņēmums veic 

priekšapmaksu par pakalpojumiem, vai veic avansa maksājumu par precēm piegādātājam, kas nonācis grūtībās 

un nebūs spējīgs izpildīt Jūsu pasūtījumu.  

        Risinājums arī palīdzēs uzraudzīt situāciju ar Jūsu konkurentiem un to finansiālo stāvokli, lai būtu labāk 

un operatīvāk informētiem par to, kas notiek Jūsu industrijā. Ja Jūs pirmais saņemsiet operatīvo informāciju, ka  

kādam no Jūsu nozares tirgus spēlētājiem ir 

radušās problēmas, Jums būs iespēja 

vienam no pirmajam uzsākt aktivitātes, 

vērstas uz konkurenta klientu pārņemšanu, 

pārpirkt viņa īpašumus vai pārņemt labākos 

darbiniekus. 

 

Risinājuma specifika: 

Līdz šim, ja bija nepieciešama informācija par klientu, piegādātāju, konkurentu Jūs patērējāt diezgan daudz laika, 

jo bija jāvada informācija ar roku 2 vai vairākās vietās, bet ar  ERP PRO izstrādāto risinājumu monitorings notiks 

automātiski. Izvēloties vajadzīgo uzņēmumu,  nospiežot pogu „monitorēt”, tas automātiski atlasīs jaunāko 

informāciju. Ar šo risinājumu varēsiet  efektīvāk plānot savu naudas plūsmu, jo papildus esošajiem datiem, kas 

uzkrājas sistēmā varēsiet izmantot kredītreitinga informāciju. 

 

Versiju saderība:  

Microsoft Dynamics AX (Axapta) 3.0 un jaunākas  

Microsoft Dynamics NAV (Navision) 3.0 un jaunākas 

 

Ieguvumi: 

 Riska samazināšana pazaudēt Jūsu uzņēmuma naudu vai preci maksātnespējīgu partneru dēļ; 

 Pilnīgi automatizēti iegūstama informācija par klientu, piegādātāju un konkurentu maksātspējas izmaiņām; 

 Iespēja ātrāk, vienkāršāk un efektīvāk veikt partnera kredītreitinga monitoringu; 

 Informācijas automātiska atjaunošana katru dienu vai pēc speciālā iestatījuma; 

 Partnera maksātspējas prognoze nākamajam gadam, balstoties uz esošo maksātspējas vēsturi. 

 

Galvenais ieguvums: Debitoru pastiprināta, automatizēta  kontrole un 

šaubīgo debitoru samazināšana. 


