Handelsinformatie in 1 klik
Trends Pro, op elk moment toegang tot
up-to-date handelsinformatie.
Stimuleer de groei van je onderneming door je te
beschermen tegen kredietrisico’s en te voldoen aan de
financiële wet- en regelgeving. Hoe? Door de real-time
handelsinformatie van Trends Pro vermijd je financiële
risico’s en ga je duurzame zakenrelaties aan. Ontdek hoe
Trends Pro jou ondersteunt.

Waarom kiezen voor Trends Pro?

KEN JE KLANT
Aan de hand van actuele bedrijfsinformatie screen je op een intuïtieve manier jouw klanten,
prospecten en leveranciers. Zo krijg je toegang tot meer dan 3,5 miljoen actieve en inactieve
ondernemingen. Een onuitputtelijke bron dus aan handelsinformatie om jouw klant door en door te
kennen wat belangrijk is voor een succesvol onboarding proces.

BERICHTEN UIT DE MEDIA
Het bedrijfsleven staat niet stil en evolueert dagelijks. Door de recente nieuwsberichten van je
zakenrelaties op te volgen, heb je een goed overzicht van de laatste ontwikkelingen. Zo beperk
je mogelijke schade door een negatief persbericht of ontdek je net meer opportuniteiten bij een
positieve mededeling.

ANALYSEER DE FINANCIËLE SITUATIE EN
BEHEER JE KREDIETRISICO’S
Zakendoen betekent keuzes maken. Om deze keuzes te maken, moet je de risico’s en opportuniteiten
goed kunnen inschatten. Trends Pro ondersteunt jou in het voorspellen van wan- en laatbetalers
dankzij de verschillende scores en adviezen.

Score

De TBI score is een indicatie die bedrijven beoordeelt op hun risico op
faillissement binnen de 12 maanden. Hoe lager de score, hoe hoger het
risico dat het bedrijf failliet gaat. Via de grafische weergave ontdek je hoe
het bedrijf door de jaren heen gepresteerd heeft.

Kredietadvies

Het TBI kredietadvies toont een individueel bedrag per leverancier.
Aangezien dit niet weergeeft of het bedrijf in kwestie een wanbetaler is,
geven wij jou nog een gericht advies om een eventueel voorschot toe te
passen of niet. Dit advies is uniek aan Trends Pro en vereenvoudigt het
nemen van beslissingen.

Betaalgedrag

Leveranciers of klanten die te laat betalen kunnen voor problemen zorgen
op je winstmarge. Met de statistische benadering van het risico op laattijdige
betaling kan je jouw invorderingstermijnen inschatten en met kennis van
zaken onderhandelen.

Financiële
gegevens

Krijg een gedetailleerd overzicht van de jaarrekeningen met sociale balans
van de meest recente 10 jaar. Daarnaast worden de belangrijkste ratio’s
reeds berekend en heb je toegang tot een uitgebreide cashflow analyse.

ONTVANG DE LAATSTE WIJZIGINGEN
Een bedrijf evolueert voortdurend en elke dag zijn er veranderingen bij jouw klanten, leveranciers
en prospecten. Dankzij een geautomatiseerde monitoring word je op de hoogte gehouden van deze
wijzigingen.
Risico’s en opportuniteiten goed en snel inschatten, betekent uw klanten, prospecten, leveranciers
en concurrenten goed kennen. Dit is een cruciaal element in het zakendoen.

WEES COMPLIANT EN BESCHERM JEZELF TEGEN
WITWASPRAKTIJKEN EN FRAUDE
Als ondernemer kan je strafrechtelijk vervolgd worden, wanneer je zaken doet met iemand die
betrokken is bij het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Om jezelf hier tegen te
beschermen, is het dus belangrijk dat je jouw zakenrelaties grondig screent vooraleer je met hem
een contractuele verbinding aangaat. Met volgende bedrijfsinformatie van Trends Pro leer je jouw
zakenpartners echt kennen:

Dagvaardingen

Dagelijks gaan onze data-experten de verschillende rechtbanken af in
België om de dagvaardingen te verzamelen. Samen met de vonnissen,
geprotesteerde wissels en incassodossiers krijg je een duidelijke stand
van zaken van de juridische activiteiten van het verleden en heden.

Aktes

Aktes van het Belgisch Staatsblad zijn een bron aan informatie, maar
nemen vaak veel tijd in beslag om ze door te lezen. Daarom verwerken
wij manueel de aktes en vind je op een gestructureerde en snelle manier
de benodigdeinformatie terug

Bedrijfsstructuur

Een bedrijf kan uit heel wat verschillende takken bestaan en het is dus
eenvoudig om jouw weg hierin te verliezen. Trends Pro toont jou op een
overzichtelijke manier de relaties tussen verschillende bedrijven (zowel
nationaal als internationaal) en welke bestuursfuncties een natuurlijk
persoon op dit moment uitoefent of heeft uitgeoefend in het verleden. Dit
is een belangrijk werkinstrument om potentiële belangenverstrengeling
en het totale risico binnen de bedrijfsstructuur te achterhalen.

UBO’s en
mandaten

Achterhaal de aandeelhouders en andere belanghebbenden van jouw
zakenrelaties en screen hun achtergrond op mogelijke juridische of
financiële incidenten.
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