UNIK SOFTWARE TIL
INTERNATIONAL HANDEL
ClearView Trade tilbyder en løsning
der hjælper både importører og

CLEARVIEW TRADE TIL

eksportører, som optimerer
arbejdsgange og sikrer valide data
hele vejen igennem processen fra

IMPORT/EKSPORT

ordre til rettidig levering af gods.
Løsningen nedbringer dine
omkostninger og optimerer dine

VIRKSOMHEDER

arbejdsgange.

CLEARVIEW TRADE PLATFORM
Unikt workflow
ClearView Trade er en IT-platform med et unik workflow som understøtter din samhandel og samarbejde med dine
kunder, leverandører og speditører på en nem og effektiv måde.
En af de store fordele ved ClearView Trade er, at det er hurtigt og nemt at komme i gang med at bruge platformen. Du
behøver ikke installere eller download noget for at bruge ClearView Trade, dermed er det er en hurtig vej til, at opnå
besparelser og skabe overblik over din forsyningskæde.

Udfordringer ClearView Trade kan hjælpe dig med
Udfordring: Du mister overblikket over dine handelsaktivitet
•

Order, fakturaer mm. modtages i forskellige formater som pdf, regneark, tekstbehandling, e-mails, du risikere at
miste overblikket, og nogle gang mangler eller overser du vigtige oplysninger.

•

Vi samler alle dine handler og handelsdokumenter et sted, hvilket giver et godt overblik og gør dig i stand til at
håndtere flere ordre.

•

Via ClearView Trade har dine kunder let adgang til dit ordrekatalog, de bestille og håndtere forsendelse på en nem
og effektiv måde, det gør dit salg lettere.

Udfordring: Din virksomhed bruger meget tid på genindtastning og fejlhåndtering
•

Forskellige undersøgelser peger på at 60-70% af data bliver genindtastet mindst én gang, typisk fordi
handelsdokumenter sendes som vedhæftede filer der efterfølgende indtastes i diverse systemer

•

Vi samler alle parter og data et sted, hermed minimerer vi både genindtastning og fejl betragteligt.

Udfordring: Din virksomhed bruger meget tid på rykke efter informationer
•

I bruge meget tid på at rette henvendelse til speditører eller samhandelspartnere for at få en status på en
forsendelse eller faktura.

•

ClearView Trade handler i realtid, dvs. oplysningerne bliver tilgængelige med det samme og du kan vælge at
modtage notifikationer pr. email, for eksempel når en faktura afvises eller godkendes, når en forsendelse er afgået
eller leveret osv.

Udfordring: Du har ikke helt sikker på hvilke data det offentlig kræver (og du vil helst overlade det til andre…)
•

For eksempel skal alle toldindberetninger være elektroniske og afleveres før varen indføres i modtagerlandet, og i
sidste ende er det dig som importør/eksportør der har ansvaret for at data er korrekte. Datakvalitet forringes når
man ikke har styr på sine handelsdata, fx viser seneste undersøgelse fra SKAT viser at 54% af alle deklarationer i
Danmark er fejlbehæftede

•

Vi sikre at alle de nødvendige data (toldkoder, kolli, vægte mm.) indsamles som en del af vores workflow, du skal
blot følge workflowet.
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Din digitale forsyningskæde bestemmer hastigheden i den fysiske verden
Digitale data er vigtige, fordi data er en forudsætning for, at du kan flytte dine vare fra A til B. Undervejs skal data
indsamles og videregives til andre aktører i forsyningskæde, det være sig sælger, købere, speditører, toldmyndigheder
mv. I sidste ende, er det tilgængeligheden og kvaliteten af data der afgør, hvor hurtigt og gnidningsfrit dine varer kan
transporteres fra A til B.
Udviklingen understreges bl.a. af, at hele toldområdet har gennemgået en forvandling og er blevet digitaliseret. Således
er der opstået et nyt digitalt toldparadigme som er baseret på tre grundprincipper:
•

Tolddeklarationer skal indleveres digitalt

•

Deklarationer skal indsendes forud for ankomsten/afgang af de fysiske varer

•

Importører er ansvarlige for kvaliteten og korrektheden af tolddeklarationerne

Mangelfulde eller fejlbehæftede data medfører forsinkelser og tilbageløb, dette er uanset om man skal videregive
informationer elektronisk eller på print. Det er både dyrt og ineffektivt ikke have styr på sine data, netop derfor har vi
designet et workflow der indsamler og validerer så tidligt som muligt, således at data er tilgængelige for alle partner i
forløbet.

ClearView Trade er fremtidens handelsplatform
•

Du kan samarbejde med dine leverandører, kunder og speditører på en unik måde

•

Gennemføre dine handelsprocesser og samle alle dine handelsdokumenter et sted

•

Platformen giver dig et godt overblik og hjælper dig med at gennemføre flere handler med færre fejl

•

Hjælper dig med at overholde offentlige standarder og krav i forbindelse med told, afgifter, SKI etc.

•

Du behøver ikke downloade eller installere noget for at bruge ClearView Trade

•

Compliance uden ‘foot print’ på dine nuværende systemer

Kort om ClearView Trade
Vi er en dansk virksomhed
•

Bygger videre på ClearView projektet, som er et 3-årigt EU-projekt med test i flere lande

•

Vi har modtaget investeringer fra en række private virksomheder, samt Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vi er eksperter i digital handel, told og logistik
•

2 af vore nøglemedarbejdere har været med til at lave de digitale standarder der bl.a. bruges af World Customs
Organisation, EU og FN

•

En anden har arbejdet med told og skat i mange år, en tredje som speditør osv.

www.clearviewtrade.com
Side 3 af 4

Princippet i ClearView Trade
ClearView Trade:
•

Kun et sæt af data

•

Overholder offentlige datastandarder

•

Skaber gennemsigtighed for alle parter

•

Der er en kun en version af sandheden

Traditionel handel:
•

Forskellige formater og dokumenttyper

•

Fragmenteret proces

•

Informationer kan være spredt i mange e-mails og
vedhæftede filer

•

Mange genindtastninger

Det er nemt at komme i gang med ClearView Trade
Du kan oprette en profil på 5 minutter
•

(1) Du opretter en profil, (2) forbinder med dem du gerne vil handle med, (3) og nu kan I handle sammen via
ClearView Trade

•

Det tager ikke lang tid at komme i gang

Vores support team vil gerne gøre det let for dig
•

Vi hjælper dig med at oprette din profil og varekatalog

•

Vi giver dig en god introduktion til platformen

•

Vi kan også rette henvendelse til dine samhandelsparterne og hjælpe dem i gang

Platformen er nemt at bruge
•

Du skal ikke installere noget software

•

Det eneste du behøver er PC og internetforbindelse

Kontaktoplysninger
E-mail: info@clearviewtrade.com
ClearView Trade, Sintrupvej 71, 8220, Denmark
http://www.clearviewtrade.com/
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