
API’s van Atradius
Jouw systeem, onze data  

Optimale tools voor kredietbeheer 

Atradius wil je een efficiënte, probleemloze en soepele 
kredietverzekering bieden. Daarom blijven we investeren 
in nieuwe technologieën voor de automatisering van jouw 
bedrijfsprocessen, zodat je snel de juiste onderbouwde 
zakelijke besluiten kan nemen.

Je wilt je gegevens over debiteuren up-to-date te houden, 
maar dit kost veel tijd omdat je enorme hoeveelheden data 
moet uitwisselen tussen interne en externe systemen. Met 
onze API’s (Application Programming Interfaces) kan je 
gegevens over dekking, status van debiteuren en onbetaalde 
vorderingen veilig in real time integreren in je eigen 
systeem. Zo kan je de nodige gegevens invoeren in jouw ERP 
(Enterprise Resource Planning) of kredietbeheerprogramma 
of ze toevoegen aan jouw rapportagetools.

Vanuit je eigen systeem kan je:
 � Kredietlimieten bekijken, wijzigen of aanvragen
 � Real-time updates krijgen over verzekerde debiteuren, 
zoals verlagingen, intrekkingen en buyer rating informatie

 � Je limieten portefeuille filteren op polisnummer, land, 
status of gebruikte valuta

 � Onbetaalde vorderingen indienen ter incasso/claim 
 � Real-time updates ontvangen over ingediende vorderingen

Realtime, veilige data-uitwisseling 

Belangrijkste voordelen:
 � Bespaar tijd en moeite en voorkom dubbel werk bij de 
invoer van gegevens

 � Waarborg de nauwkeurigheid van gegevens en vermijd 
handmatige fouten

 � Optimaliseer efficiëntie en gebruiksgemak zonder te 
schakelen tussen systemen

 � Verbeter en verrijk je gegevens in real-time
 � Waarborg datakwaliteit bij het werken met grote volumes 
en meerdere tools 

Gebruiksgemak voor ontwikkelaars
Onze API’s maken gebruik van eenvoudige regels, code en 
documentatie in een dynamische ontwikkelomgeving. Het 
ontwerp van de API’s komt overeen met de logica van Atradius 
Atrium, dat specifiek is afgestemd op jouw behoeften. Je 
kan meerdere versies van dezelfde API gebruiken om je 
rapportage- en kredietbeheerprogramma’s te ontwikkelen 
en onze data en verzekeringsproducten te integreren in jouw 
ERP’s.

Ga om te beginnen naar de API-website van 
Atradius en vul het registratieformulier in

https://group.atradius.com/api/api-store
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