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1. Introductie
Creditsafe 3D is een innovatieve en interactieve tool om uw debiteuren en betalingen te analyseren.

Door het combineren van uw debiteurenbestand met Creditsafe informatie over o.a. 
betalingservaringen en risicoprofielen, heeft u de mogelijkheid om uw debiteuren en uitstaande 
bedragen gemakkelijk te analiseren en uw collectie-activiteiten te prioriteren.

Inspelen op, en verlagen van risico’s – Door de integratie van Creditsafe scores en limieten met uw 
eigen gegevens, krijgt u inzicht waar uw grootste risico’s liggen. Creditsafe 3D kan u ook berichten 
sturen van bedrijven die een hoog risico hebben. Met de kennis waar de risico’s liggen kan 3D u ook 
helpen om deze risico’s in de toekomst te voorkomen.

Prioriteer uw collectie werkzaamheden – Wanneer u een strategie ontwikkeld voor collectie 
werkzaamheden is het van belang dat u de risico’s en de uitstaande bedragen in samenhang met 
elkaar bekijkt. U kunt klanten hebben waar u openstaande posten heeft en een zeer laag risico 
hebben, of u heeft klanten die altijd u altijd op tijd betalen maar die recent een flinke verlaging 
hebben gekregen in de score en limiet en die andere klanten al slechter zijn gaan betalen. Creditsafe 
3D kan u helpen om de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen door commerciele krediet analyses, en zo 
zorgen dat de collectie strategie is gericht op de juiste klanten.

2. Toegang 3D Ledger
Het 3D ledger product vind wanneer u inlogt met uw Creditsafe account via www.creditsafe.nl
Eenmaal ingelogt vind u 3D Ledger en ook een aparte Demo versie in de linker kolom waarin al uw 
producten worden genoemd.

Als u na het klikken niet in het 3D Dashboard komt, dan is het product mogelijk nog niet voor u 
geactiveerd. Bel in dat geval met uw account manager om ervoor te zorgen dat het product voor u 
wordt geactiveerd.



HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO’S 3

Meer hulp nodig? Neem dan contact op met uw account manager. Of bel naar ons algemene nummer 070-3844600

3. Dashboard

Het dashboard is het standaard scherm dat u ziet wanneer u 3D ledger start. Het geeft u een overzicht van 
uw debiteuren portfolio en de uitstaande bedragen.

Op de landen kunt u klikken om het land te kiezen van uw portfolio; dit doet u door eerst te klikken op ‘Alles 
deselecteren’ en dan de landen van uw keuze aan te klikken. Zodra dit filter wordt ingesteld, laat 3D Ledger 
alleen administraties zien van de gekozen landen.

Verder beneden op dit scherm ziet u nog enkele overzichten:
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De eerste tabel geeft u een overzicht van uw uitstaande bedragen ingedeeld naar de internationale 
risicoklasse en naar de tijd dat de bedragen openstaan.

De volgende tabel geeft een soortgelijk overzicht , maar hier is de nationale score (1-100) gebruikt 
en zijn de openstaande bedragen ingedeeld in klasse grootte.

Onderstaande tabel geeft de top 10 klanten ingedeeld naar bedragen en de tijd dat bedragen openstaan.

Een derde tabel  geeft een  analyse waarbij openstaande bedragen zijn ingedeeld naar oplopende 
klasse van het risico en naar de tijd dat de bedragen openstaan.
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Onderstaande table geeft een overzicht van de gematchte en niet gematchte bedrijven. U kunt ook 
zien hoeveel klanten handmatig zijn gematched. Indien u klanten hebt aangeleverd uit landen die 
Creditsafe niet in haar database heeft, dan worden deze getoond als ‘Out of Scope’.

4. Matching
Zodra de data is geladen in uw 3D Ledger omgeving, kunt u de matching tab gebruiken om te zien 
hoeveel klanten gematched konden worden. De bedrijven die niet gematcht konden worden, omdat 
bijvoorbeeld namen en adressen afwijken van de Creditsafe informatie, kunt u handmatig matchen 
zodat toch al uw debiteuren goed in de analyses worden meegenomen.
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5. Klanten
Indien u wilt zoeken naar specifieke klanten, kunt u de klanten tab gebruiken om deze te vinden. 
Op deze tab komt u ook steeds terecht indien u vanuit andere functies in 3D doorklikt naar een 
specifieke klant.

6. Analysis
De 3D Ledger omgeving  kan meer dan analyses op risico en tijdsduur. Onderstaande overzichten 
laten zien dat er ook analyses mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld per land, regio, aantal werknemers of 
branchecode.

Grafiek: Analyse van de internationale vergelijking van ‘DagenOopenstaand’ in 3D Ledger

Door op een land te klikken, krijgt u een detailoverzicht van dat land en de ‘Dagen openstaand’.
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Grafiek:dagen Openstaand voor een specifiek land (bijvoorbeeld Belgie)

Per land kunnen verschillende analyse mogelijkheden worden geboden, afhankelijk van de 
informatie die beschikbaar is in die landen. Zie onderstaand voorbeeld voor Belgie.

Grafiek:indeling naar regio voor Belgie

Bij de geografische indeling (in dit geval Belgie) is een specifieke analyse ook mogelijk 
door een of meerdere postcodes in te voeren.
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7. Rapportages
De rapporten tab geeft u de mogelijkheden om meerdere specifieke overzichten te genereren 
en deze te exporteren. De rapporten worden standaard als .CSV bestand aangemaakt en kunnen 
gemakkelijk in Excel worden gelezen en verder bewerkt.

Hier ziet u ook de optie om e-mails te ontvangen ter kennisgeving zodra een door u aangeleverd 
bestand is verwerkt in 3D Ledger. Kruis hiervoor het hokje aan bij stap 1 en vul het gewenste 
e-mailadres in bij stap 2. 
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8. Instellingen
Op de ‘Instellingen’ tab kunt u bepaalde voorkeuren instellen voor het gebruik van 3D Ledger.
Voorbeelden van instellingen zijn:

• Waarschuwingen
 De waarschuwingen instelling geeft u de mogelijkheid om berichten te ontvangen wanneer  
 specifieke transacties plaatsvinden bij uw klanten in 3D Ledger. U kunt hier ook meerdere  
 e-mailadressen toevoegen of verwijderen.

• Ledger
 Hier kunt u de naam aanpassen van de administratie of ledger. Zorg ervoor dat u de juiste  
 administratie heeft geselecteerd, waarvan u de naam wilt wijzigen.

• Algemeen

• Valuta
 Deze instelling maakt het mogelijk om een standaard valuta te kiezen. Dit is met name van  
 belang wanneer u internationaal opereert en ook bedragen heeft uitstaan in andere valuta  
 dan de Euro. De valutakoers kunt u zelf invullen voor de juiste omrekening.

• User Access
 Hiermee kan de persoon die als superuser is geregistreerd, rechten toekennen aan overige  
 gebruikers van 3D ledger.
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9. Het verwerken van uw data
Om 3D Ledger goed te kunnen gebruiken dient u data aan te leveren aan Creditsafe. Nadat 
Creditsafe de gegevens voor u heeft verwerkt, kunt u 3D Ledger gebruiken. Uw data kan op twee 
manieren worden aangeleverd, handmatig of geautomatiseerd.

• Handmatig
 In het geval van handmatige aanlevering, wordt aanbevolen om bestanden te gebruiken  
 met de volgende extensies: .xls, .xlsx, .csv of .txt.  Het bestand dient ten minste de   
 volgende velden te bevatten:

 •  KvK nummer of Debiteurennummer
 •  Klantnaam/Bedrijfsnaam
 •  BTW of Registratie Nummer indien buitenlandse klant
 •  Openstaand bedrag
 •  Vervaldatum faktuur

• Geautomatiseerd
 The installatie en configuratie wordt gedaan door onze partner D-Basics of in enkele   
 gevallen andere integratiepartners. D-Basics is ook een officiele en gecertificeerde   
 partner van bijvoorbeeld BNP Paribas en Rabobank. Zij zorgen ervoor dat uw    
 gegevens veilig en versleuteld (256-bits encryptie) worden verstuurd naar Creditsafe.
 Om deze procedure van aanleveren in gang te zetten raden wij u aan om met uw    
 Creditsafe account manager contact op te nemen. Deze zorgt ervoor dat het activeren van  
 data aanleveringen spoedig wordt geregeld.

 De speciale module kan worden geinstalleerd op elke Windows stand alone PC of in het   
 netwerk van uw kantooromgeving. Er wordt zo veilig mogelijk gewerkt en om die reden   
 gebruikt de module die de data verzamelt alleen lees-rechten op specifieke benodigde   
 velden. Zo is het onmogelijk dat uw data wordt bewerkt of dat teveel informatie wordt   
 verstuurd.


