debiteurenbeheer

Uw medewerkers beschouwen het adviseren van
en omgaan met klanten als een positief element
in hun werk.
Daarentegen wordt het aanmanen van
klanten als lastig ervaren. Het zorgt voor
een hoge werkdruk en stress, vooral
als u veel klanten op rekening levert.
Door het efficiënt inrichten van
het aanmaningstraject
vermindert u de werkdruk en
bereikt u betere resultaten.

PASSENDE OPLOSSING
VAN CREDITFORCE
Creditforce werkt met geavanceerde debiteurenapplicaties.
Dat is de basis van het product
waarvoor wij in de meest complete vorm ook de professionele beheerders leveren.
Maar dat hoeft niet persé: voor
het verbeteren van uw debiteurenadministratie kunt ook
alleen de Creditforce softwarepakket aanschaffen. Dit vormt
het fundament voor een solide
beheer van uw debiteuren. Met
andere woorden: wij leveren u
onze knowhow in de vorm van
het Creditforce softwarepakket,
u verzorgt zelf de personele
invulling.

LAGERE WERKDRUK
Het bewaken en aanmanen van debiteuren is een lastig proces, zeker
voor uw eigen medewerkers die altijd in het achterhoofd houden dat
debiteuren klanten zijn. Door het aanmaningstraject in te richten met
behulp van Creditforce debiteurenapplicaties kunt u de werkdruk van
uw eigen medewerkers flink verlagen en tevens de betalingssnelheid
verbeteren.

PROFESSIONEEL BEHEER VOOR MINDER DAN €100,Wij weten wat u wilt weten van en over uw debiteuren. Dat is logisch,
want net als u zijn wij ondernemers. U wilt de vinger aan de pols
houden en op tijd geïnformeerd worden als persoonlijk ingrijpen
gewenst is. Plus dat u alle statistische en administratieve data wilt
vastleggen om de toekomstige kwaliteit van uw debiteuren te
verbeteren. En uiteraard wilt u niet te veel betalen. Wat daarop ons
antwoord is? Geen probleem, dat kan!

SIMPEL EN DOELTREFFEND
Onze geavanceerde software verleent u op elk gewenst moment
inzage in de status van uw uitstaande debiteuren. De software vormt
het hart van onze samenwerking. Met behulp van een directe
koppeling voegt u de expertise van Creditforce toe aan uw eigen
debiteurenadministratie. Simpel en doeltreffend! En ook om de
licentiekosten hoeft u het niet te laten. Voor slechts € 99 per maand
(all-in) haalt u de professie van Creditforce in huis. Dat is zonder de
eenmalige opstart- en aansluitkosten, maar dat is eigenlijk wel logisch.
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