Graydon API
Integreer up-to-date
bedrijfsdata en scores meteen
in uw vertrouwde systemen.

Als u op eender welk moment de juiste beslissing wilt nemen, is het essentieel dat u over volledige en up-to-date
gegevens beschikt. Met de Graydon API’s kunt u snel en eenvoudig actuele bedrijfsgegevens en scores integreren
in uw vertrouwde systemen en applicaties. Leg dus snel een rechtstreekse koppeling met de unieke Graydon
database.

Wat is een API?
Een Application Programming Interface of API vormt de schakel tussen verschillende systemen, databases en apparaten. Het
fungeert als het ware als zender, ontvanger en vertaler van berichten. De API stuurt data van de ene plek naar de andere en laat
software met elkaar communiceren.

De voordelen van een API
Relevante informatie rechtstreeks in uw vertrouwde
omgeving: U krijgt realtime toegang tot de meest
relevante, correcte en actuele informatie in uw eigen,
vertrouwde systemen. De implementatie van een API is
vrij eenvoudig en kan ten alle tijden aangepast worden op
basis van uw behoeften.
Snel en gebruiksvriendelijk: U hoeft niet langer in
te loggen op verschillende systemen of platformen.
Of informatie overhevelen van het ene platform naar
het andere. U consulteert de data meteen in uw eigen
omgeving.
Minder kans op fouten: Met een API dient u minder
gegevens handmatig in te brengen. De invoer van
gegevens wordt zo tot een minimum herleid. En dat
betekent dat ook de kans om fouten te maken bijzonder
klein wordt.

Volledig en altijd up-to-date: U heeft geen verrijkingen of
updates meer nodig voor uw database. Via een API haalt
u de gewenste gegevens meteen op in uw systemen om
uw klantenfiche te vervolledigen. Wijzigt er wat aan die
klantenfiche, dan zorgt de rechtstreekse koppeling met
de Graydon-database ervoor dat die wijzigingen ook
meteen in al uw systemen worden doorgevoerd.
Gecontroleerde hoeveelheid data: Een API is afgestemd
op uw behoefte. U neemt alleen de data af die u nodig
heeft. Daarnaast bespaart u met een API ook op de
kosten voor de opslag van uw data.
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Beslismodel

De API bedrijfsprofiel voorziet uw
vertrouwde systemen (CRM, boekhoudpakket, …) permanent van alle correcte
informatie over uw zakenrelaties. U
sluit fouten uit wanneer u een nieuwe
zakenrelatie invoert en u vermijdt klanten
meerdere keren in uw systemen weg
te schrijven. Bedrijfsprofiel bevat naast
de officiële naam en adresgegevens
ook informatie over de status van het
bedrijf, de grootte (aantal werknemers),
de juridische vorm, de activiteitscode,
enz. Dankzij de connectie met de unieke
Graydon-database blijft uw database
overigens automatisch up-to-date.

Graydon ontwikkelde op basis van
tal van databronnen verschillende,
voorspellende
scores
om
snel
kansen en risico’s te detecteren in uw
klantenportefeuille en in uw afzetmarkt.
Met de API scores zijn de unieke
inzichten snel te integreren in uw
toepassingen. U hoeft dus niet langer in
te loggen in verschillende systemen of
platformen om de scores van een bedrijf
te controleren.

Nieuwe klanten beoordelen op hun
betrouwbaarheid en kredietwaardigheid
is tijdrovend en meestal weggelegd
voor specialisten. Hun oordeel is echter
onlosmakelijk verbonden met hun
individuele kennis, hun ervaringen en
hun humeur. Met de API beslismodel
stroomlijnt u uw acceptatiebeleid,
zodat iedereen in uw bedrijf potentiële
klanten op dezelfde, uniforme manier
zal beoordelen. Met de API beslismodel
zet u uw acceptatiebeleid via een aantal
parameters om in een vast proces. Erg
handig als u veel nieuwe klanten dient te
screenen in een krappe tijdspanne.

Altijd de correcte bedrijfsgegevens
over uw zakenrelaties, vanaf het
eerste contact
Uw database voor iedereen
permanent up-to-date, zonder
manuele tussenkomst
Extra informatie waar sales en
marketing mee aan de slag kan

Alle relevante informatie over
risico’s en kansen bij elkaar in
uw systeem
Snel kredietbeslissingen nemen
en betaalafspraken aanpassen
aan de huidige situatie
Een optimale financiële
administratie

Een vastgelegd acceptatieproces
voor alle klanten
Snel klanten op uniforme wijze
beoordelen zonder tussenkomst
van specialisten
Minimaal risico op late betalingen
of wanbetalingen

Search

Risk & compliance

Salesforce

Met deze API zoekt u snel en eenvoudig
een bedrijf in België, Nederland of het
Verenigd Koninkrijk op de manier die voor
u het handigst is. U krijgt meteen een
aantal algemene gegevens te zien, zoals
naam, adres en ondernemingsnummer
van het bedrijf. Zodra u een organisatie
heeft geïdentificeerd, kan de identificatie
gebruikt worden om andere API’s op te
roepen.

Voorkom risico’s en reputatieschade door
natuurlijke personen achter een bedrijf
op een standaard manier te screenen.
Leg automatisch al uw stappen vast voor
uw controlespoor om snel en efficiënt
te voldoen aan wet -en regelgeving.
Deze API biedt u alle informatie om de
gewenste risicobeperking toe te passen.

De API voldoet aan alle Lightning design
eisen van Salesforce en de daarbij
behorende security. Het is overigens
één van de eerste apps in de branche
die volledig is opgebouwd op Lightning
Web Componenten. Alle data zijn dus
goed te configureren zodat u eenvoudig
workflows, alerts en triggers kunt
instellen.

Snel en eenvoudig bedrijven
opzoeken en identificeren

Risico’s en reputatieschade
vermijden

In België, Nederland of het
Verenigd Koninkrijk

Automatisch controlespoor
vastleggen

Identificatie om andere API’s
op te roepen

Voldoen aan wet- en regelgeving

Lightning Web Componenten
Eenvoudig configureren

Monitoring

Network incl. XSeptions

Monitoring mag u vergelijken met een
alarmsysteem, zowel in positieve als
in negatieve zin. Het registreert elke
beweging en houdt uw zakenrelaties
permanent in de gaten. Wijzigt er iets
binnen het bedrijf dat u volgt, dan krijgt
u daar onmiddellijk bericht van. Op die
manier detecteert u tijdig risico’s en
kansen.

Deze API geeft u een volledig overzicht
van het netwerk van bestuurders en
bedrijven die verbonden zijn met uw
zakenrelatie. Het screent alle connecties
bovendien op een aantal opmerkelijke
feiten die vaak risico’s en mogelijk
frauduleus handelen weerspiegelen,
maar ook kansen bieden in een web van
bedrijven.

Permanent uw klanten opvolgen

Netwerk van connecties screenen

Risico’s en kansen detecteren

Risico’s op frauduleus handelen
beperken

Meteen ingrijpen
Nieuwe kansen detecteren in
achterliggende netwerken

Onze adviseurs helpen u graag.
Bel 03 280 88 00 of mail naar info@graydon.be.

Workflow, alerts en triggers
instellen

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze
API’s of data-integratie?
Twijfel dan niet om ons meteen
te contacteren.

Kijk ook voor onze andere producten op

www.graydon.be

