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 “Voor ons was de uitdaging om een provider van financiële bedrijfsinformatie te 
vinden waarvan de data in ons  eigen systeem geïntegreerd zou kunnen worden. 
Deze informatie gebruiken wij vervolgens voor financiële analyses van de partijen 
waar wij zaken mee doen. Omdat LyondellBasell als multinational actief is in heel 
Europa was het van essentieel belang om zoveel mogelijk kredietinformatie over 
Europese bedrijven te kunnen uploaden in ons eigen systeem,” aldus Ingrid Ros, 
Senior Credit Manager bij LyondellBasell.
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“Wanneer Credit Managers op 
een makkelijke manier financiële 
informatie willen vinden en dit snel 
en eenvoudig willen integreren in het 
eigen financiële bedrijfssysteem dan 
is Creditsafe een uitstekende partner.”
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WAAROM RAADT U ANDERE CREDIT MANAGERS HET GEBRUIK VAN CREDITSAFE AAN?

Waarom raadt u andere Credit Managers het gebruik van Creditsafe aan?
“Creditsafe is erg klantgericht en probeert te helpen waar zij kunnen. Zij luisteren goed naar de feed-
back van klanten en proberen de producten te ontwikkelen zoals de klant het wil zien. Wanneer Credit 
Managers op een makkelijke manier financiële informatie willen vinden en dit snel en eenvoudig 
willen integreren in het eigen financiële bedrijfssysteem dan is Creditsafe een uitstekende partner,” 
concludeert Ingrid Ros.

Ingrid Ros, LyondellBasell, 2015

OPLOSSING VAN CREDITSAFE

Dankzij de data integratie software van Creditsafe zijn bedrijfs- en 
kredietinformatie direct beschikbaar in het financiële systeem van 
LyondellBasell. “De financiële informatie wordt geactualiseerd bij de aanvraag 
voor iedere nieuwe case. Dat gaat erg eenvoudig. Zo kunnen wij snel de 
financiële informatie vinden die wij zoeken,” legt Ingrid Ros uit. “Omdat 
Creditsafe beschikt over een zeer groot portfolio bedrijfsinformatie uit Europa 
heb ik inzicht in de bedrijfsstructuur en betalingservaringen van derden. Deze 
informatie gebruiken wij vervolgens voor onze eigen analyses en op basis 
hiervan kunnen wij dan een beslissing nemen of LyondellBasell zaken gaat doen 
met een onbekend bedrijf.”


