
Caso queira alcançar um bom resultado,
parta sempre de uma boa análise.

Análise financeira 
da carteira de clientes



Alertas

Análise financeira

Distribuição de risco

Qualidade da carteira

Conheça com quem está a lidar
Saiba em todos os momentos quem são os seus 
clientes, fornecedores ou futuros sócios, com 
toda a informação relevante de vendas, capitais 
próprios ou endividamento, dados de risco, 
classificações, avisos de falta de pagamento ou 
sinistros. Faça a gestão de listas filtrando os seus 
clientes por qualquer variável financeira e estude 
os que mais lhe interessam.

Previna e controle os riscos das suas operações
Conheça qualquer alteração relevante que os 
seus clientes tenham sofrido. Graças à vigilância 
diária por alertas de risco terá os seus negócios 
sob controlo em qualquer momento.

Cuide da saúde da sua carteira de clientes
Com a análise de qualidade da sua carteira aceda 
ao estado da sua carteira, à evolução do seu risco  
e à previsão do comportamento de pagamentos.

Actue contra o incumprimento aos  
primeiros sintomas
Comprove de forma rápida a evolução global 
e a tendência das variáveis financeiras 
fundamentais dos seus clientes.

Saiba onde se concentra o seu risco  
e o que este representa
Observe a distribuição do risco e a relação com 
os incidentes de pagamento que se produzem na 
sua carteira de clientes. Poderá filtrar a lista de 
clientes por parâmetros.

Disponha da sua informação de acordo com  
as suas necessidades
Seleccione a informação que deseja e exporte-a 
para formatos Excel ou PDF ou imprima-a.

Mantenha a sua carteira de clientes sob controlo

O CyCred View é a ferramenta que lhe oferece a melhor visão financeira  
da sua carteira de clientes, analisa os seus riscos e disponibiliza 
informação actualizada diariamente. Visualize de forma clara toda
a informação necessária para evitar e prevenir os seus riscos.
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Aceda à análise dinâmica da sua carteira de clientes 
actualizada com os últimos dados financeiros. 

Visualize o estado da sua carteira de clientes
• Os alertas financeiros.
• A distribuição do seu risco.
• A evolução dos parâmetros financeiros  

dos seus clientes.
• A qualidade do risco da sua carteira.

Classifique os seus clientes e realize análises à medida
• Qual é o comercial que tem a carteira com as maiores 

possibilidades de crescimento em vendas?  
• Qual a zona que tem clientes com menos risco?  
• Em que ramo de negócio concentro mais risco?

Entre no CRM de clientes pelo CyCred View
Terá acesso detalhado a qualquer um dos seus clientes  
e poderá interagir com eles.
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