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Kortere
ortere doorlooptijd prépré- incassotraject
incasso traject met GGN Incasso Connect
Creditmanagementorganisatie
Creditmanagementorganisatie GGN breidt zijn dienstverlening uit met de online pré
pr é -incasso tool
GGN Incasso Connect.
Connect. Hiermee kunnen klanten
k lanten zelf snel en gemakkelijk hun debiteurenbeheer
uitvoeren. GGN Incasso Connect is ontwikkeld in samenwerking met Exact Online.
Pré-incasso is de fase in het debiteurenbeheer vóórdat een niet betaalde rekening wordt overgedragen
aan een incassobureau. In feite de fase van de betalingsherinnering. GGN maakt het zijn klanten
mogelijk om online opdracht te geven voor het versturen van een betalingsherinnering op GGN
briefpapier of per GGN e-mail. GGN doet de handling van de brieven en e-mails. Mocht er op de uiterste
betaaldatum nog steeds niet zijn betaald, dan ontvangt de klant een online melding en kan de vordering
alsnog helemaal uit handen worden gegeven aan GGN. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in het
verder digitaliseren van debiteurenbeheer. Dat is niet alleen efficiënt, maar werkt ook kostenbesparend
voor klanten én de incassodoorlooptijd wordt door de inzet van pré-incasso aanzienlijk verkort. Voor
consumentenvorderingen is GGN Incasso Connect zo ingericht dat de pré-incassobrief wordt verzonden
conform de nieuwe wetgeving per 1 juli 2012.
Koppeling met Exact Online
GGN Incasso Connect werd ontwikkeld in samenwerking met Exact Online. In de add store op
www.exactonline.nl kan iedere Exact Online gebruiker vanaf vandaag gratis kennismaken met deze tool.
De nieuwe tool maakt een einde aan een sterk verouderd proces. De Exact Online-gebruiker kan nu zelf
direct haar debiteuren doorzetten naar GGN.
Over GGN
GGN is de grootste creditmanagement organisatie in Nederland. Bij GGN werken circa 1350
medewerkers, waarvan meer dan de helft als incassospecialist. Daarnaast zijn er 144 (kandidaat)
gerechtsdeurwaarders en 55 juristen. GGN is met 28 vestigingen actief in het hele land en biedt op
landelijk niveau minnelijke incasso en gerechtelijke incasso binnen één organisatie, met eigen kantoren.
Daarnaast kunnen bedrijven bij GGN terecht voor het uit handen nemen van facturatie, het volledige
debiteurenbeheer, advies bij het inrichten of verbeteren van het creditmanagementproces, detachering,
training en opleiding van debiteurenbeheerders, incassomedewerkers en gerechtsdeurwaarders. De
missie van GGN is de kasstroom van haar klanten te optimaliseren door, op een maatschappelijk
verantwoorde wijze, debiteurenrisico’s te voorkomen en terug te dringen. Dat noemen we mastering
credit.
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