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Para poder aproveitar as oportunidades, 
é preciso saber encontrá-las.

Localize o lugar
mais fértil 

para fazer crescer
o seu negócio.

E verifique o seu 
nível de risco



A aplicação CyCred Maps oferece-lhe cada vez mais vantagens. 
Além de navegar visualmente em todos os parâmetros  
da sua apólice, as novas funções ajudar-lhe-ão a aproveitar 
todo o seu potencial mercado. Conseguirá localizar os seus 
potenciais clientes e, graças ao novo serviço CyC Target, 
verificar o seu nível de risco.

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

novo

Aproveite todo o potencial desta ferramenta (1)

Ao aceder ao CyCred Maps e ao ativar a janela Mercado 
Potencial poderá visualizar, junto à localização dos 
seus clientes atuais, informações relevantes sobre os 
seus potenciais clientes. Poderá conhecer a atividade 
principal atribuída pelo CAE – Código de Atividade 
Económica e aplicar filtros de informação em função 
das atividades dos seus atuais ou potenciais clientes. 
Também poderá adicionar outros filtros relativos a 
Volume de Vendas, Resultados, Capitais Próprios, etc.

Localize os seus interesses (1, 2)

Situe sobre o mapa a informação relativa a clientes 
atuais e potenciais. Poderá aumentar a visualização 
até à vista de rua e geolocalizá-los. Ao clicar sobre 
cada um, terá acesso às informações de contacto  
e informações financeiras.

Siga o caminho do sucesso (2)

Com a opção adicionar à rota, é possível sinalizar os 
clientes a serem visitados e a aplicação mostrará  
a melhor rota e o tempo estimado em função do seu 
meio de transporte. 

Veja com mais clareza (3)

A pesquisa por potenciais clientes ou visitas a clientes 
atuais também pode ser feita ao criar uma área de 
influência, no interior da qual a aplicação assinala as 
empresas de interesse.

Conheça o seu risco com 
Escolha o cliente e selecione Acesso ao CRM. A partir 
daí, com o novo serviço CyC Target poderá obter no 
momento uma opinião de risco sobre o mesmo.
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