
Junte-se à integração, 
multiplique o potencial do seu sistema
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O CyCred Link oferece 
um potencial infinito

Inclua no seu sistema os nossos 
dados mais necessários e 
automatize as suas tarefas  
de gestão. Com total segurança.

Integração 
de dados no 
sistema 
do segurado.

Entrega de dados  
solicitados, sem 
aceder ao sistema 
do segurado, 
de forma segura.

Ligação 
ERP

Crédito y CauciónSegurado

Pedido de dados 
à Crédito y Caución, 
confidencial e 
totalmente seguro. Receção 

de pedido na 
Crédito y Caución 
e envio de dados.
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Ligamos o nosso mundo ao seu. Para que 
possa gerir o seu seguro de crédito sem  
ter de sair do seu sistema.
Facultamos-lhe novas informações vitais 
dos seus clientes e potenciais clientes para 
maximizar a sua capacidade de gestão.

De uma forma                totalmente segura.

O meu ERP Ajuda

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas
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O meu ERP

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

1.  Consulte o risco em vigor para cada  
um dos seus clientes no seu ERP 

•  Sem necessidade de o introduzir manualmente.

•  Evite erros ou esquecimentos.

•  Terá ao seu dispor o limite de risco concedido online  
no seu próprio sistema.

•  Poderá comparar o seu saldo real com a cobertura 
do seguro e mantê-la atualizada consoante as suas 
necessidades. Risco CyC
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O meu ERP Ajuda

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

2. Tenha a informação financeira básica 
dos seus clientes no seu ERP 

•  Para tomar as suas próprias decisões, damos-lhe toda  
a informação necessária: 

•  Vendas
•  Resultados
•  Capitais próprios

•  Utilize esta informação para desenvolver novas 
funcionalidades e controlos nos seus sistemas.

Dados do 
cliente
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O meu ERP Ajuda

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

3. Receba os alertas financeiros do  
CyCred View no seu ERP

•  Não pode entrar para ver todos os seus clientes todos os 
dias, por isso, avisamo-lo quando os seus parâmetros 
financeiros mudam de forma relevante. 

•  Agora, poderá ver os alertas diretamente no seu ERP.

Saldo de 
cliente

1. Em processo de 
insolvência ou PER

2. Dissolução ou extinção
3. Liquidação
4. Capitais próprios
5. Em processo de cisão
6. Fundida

Risco máximo Risco médio positivo informativo
1. Vendas
2. Perdas sobre vendas
3. Perdas
4. Resultado líquido
5. Dividas bancárias a 

curto prazo

1. Vendas
2. Resultado líquido

1. Denominação social
2. Forma jurídica
3. Sede social
4. Informação financeira
5. Participações
6. Acionistas
7. Atividade
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O meu ERP

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

4. Solicite ou aumente o risco através  
do seu ERP

•  Solicite risco para novos clientes ou aumente o que tem,  
se o seu saldo for superior à cobertura.

•  Inclui um botão de pedido na ficha de cliente. Recebe a 
resposta online, sem ter de aceder ao CyCred para pedir.

Risco CyC
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Ajuda

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

5. Melhore a sua gestão comercial

•  O serviço CyC Target pode ser integrado com os seus  
sistemas de captação de clientes para aproveitar melhor  
as oportunidades.

•  Poderá direcionar todo o seu esforço comercial aos 
potenciais clientes que interessam.

•  Com o CyC Target, damos-lhe a nossa opinião de crédito 
dos seus potenciais clientes sem risco associado.  
Permitir-lhe-á centrar-se nas melhores oportunidades.

Prospeção 
comercial
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O meu ERP Ajuda

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

6. Integre os dados da sua faturação  
com a Crédito y Caución e obtenha 
novos serviços

Uma única integração que lhe permite aceder a múltiplos 
serviços que acrescentam valor à sua empresa.

6.1  Automatização total da comunicação dos Avisos de Falta 
de Pagamento (AFP). Crie os seus próprios programas e o 
sistema trabalhará por si.

•  Decide se quer que o sistema comunique os AFP sem a sua 
intervenção ou se quer receber alertas para dar a última 
validação da comunicação automática.

•  Livra-se para sempre da preocupação de controlar os prazos 
de vencimento das suas faturas. A gestão administrativa 
dos AFP faz parte do passado.

6.2  Com o serviço CyC Bot, poderá automatizar a gestão dos 
recordatórios de pagamento/cobrança das faturas que emitir 
para os seus clientes ou comerciais.

•  Melhore a sua tesouraria.  
•  Personalize os recordatórios.
•  Envie-os no idioma e tom que pede cada cliente ou situação.
•  O CyC Bot faz o trabalho por si.

Faturas
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O meu ERP Ajuda

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

6.3  Ligue-nos ao seu sistema de faturação e receba atualizações 
com os novos serviços disponíveis em breve.

•  Cancelamento automático dos AFP e prorrogações depois 
de pagar a dívida por parte do seu cliente. 

•  Gestão automatizada dos limites de risco em função da sua 
necessidade real.

•  Comunicação automática das vendas mensais.

Faturas
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O meu ERP Ajuda

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

A integração com a Iberinform, através de uma ligação API, 
permite incluir automaticamente os dados de milhões de 
empresas e trabalhadores independentes nas suas aplicações 
de gestão (formulários web, APP, ERP ou CRM).

7.1  Poderá integrar dados.

7.2  Poderá integrar funcionalidades.

•  Motor de pesquisa de empresas  
•  Pedido de um relatório

7.3  Poderá configurar as suas próprias utilidades, sem limitações.  

•  Preenchimento automático de paginas de web ou 
formulários na recolha de dados.

•  Evite erros administrativos no envio de faturas.

7. Integre os serviços da empresa Iberinform

•  Denominação social 
•  Dados de contacto
•  Setor e estado de atividade
•  Faturação
•  Empresas-mãe e filiais
•  Administradores

•  Marcas comerciais
•  Rating de risco Iberinform
•  Limite de crédito Iberinform
•  Rácios financeiros
•  Incidências de pagamento
•  Acesso a RAI e Asnef Empresas

Iberinform
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O meu ERP

Saldo de 
cliente

Prospeção 
comercial Risco CyC

Dados do 
clienteIberinformFaturas

Ajuda

8. Ajudamo-lo com a integração

Selecione que serviços quer integrar, colocamos os nossos 
consultores de integração à disposição da sua equipa de IT 
(interna ou externa) para os orientar em todo o processo.

8.1  Tecnologia de integração em constante evolução

Pomos à disposição da sua equipa a tecnologia mais 
adequada para que o processo seja rápido, simples e ágil. 
Com Web Services e API disponíveis.

8.2  Outros Serviços integráveis

•  Gestão da sua referência interna: mantenha atualizada  
a sua própria referência interna no nosso sistema.

•  Gestão de etiquetas: etiquete massivamente os seus 
clientes no CyCred para realizar estudos e automatizar 
tarefas à medida.

•  Comunicação de vendas: deixe o CyCred comunicar as 
vendas mensais por si.
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A ligação ERP
que multiplica
o potencial 
do seu sistema

Integração 
dos nossos dados 
no seu ERP

Ligação 
totalmente segura

Automatização
de tarefas

Mais eficácia

Mais eficiência

Mais rentabilidade

Gestão do seguro 
de crédito sem 
sair do seu sistema

Dados sempre 
atualizados

Mais informações
T. 800 281 281
sac.pt@creditoycaucion.pt
www.creditoycaucion.pt
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