m

Ons andere verhaal
over werkkapitaal
t NCN Capital
Fintech
Game Changer

Enjoy The Ride !

Let’s Cash Flow
Bij ons krijg je het stuur in handen om:
● Werkkapitaal te verbeteren en te reduceren.
● Geld vrij te maken in de supply chain om te ondernemen.
● Rendement te maken op je werkkapitaal.
● Veel tijd te besparen met een snel en efficiënt proces.
● Sterke klant- en leveranciersrelaties op te bouwen.
● Financiële risico’s te verminderen.

Hi there, Welkom !

Je resultaat:

● Werkkapitaal leveranciers +12% ● Werkkapitaal klanten +12%
● Rendement +10%
● Tevredenheid +40% ● Kosten -25% ● Risico -75%

Wij lossen het voor je op
Een belangrijk deel van je werkkapitaal zit
opgesloten in je betaaltermijnen
(debiteuren/crediteuren).
Huidige financiële oplossingen zijn kostbaar,
moeilijk te verkrijgen en beperken je
ondernemersvrijheid.

Door tegengestelde belangen en inefficiëntie
gaat er veel geld verloren in de supply chain.

Onze hightech oplossingen
Ontdek de kracht van Big Data en Artificial Intelligence om je
werkkapitaal te optimaliseren door de supply chain digitaal aan
elkaar te verbinden en te versnellen.
Verbeter je resultaten door werkkapitaal te optimaliseren,
geld vrij te maken, opbrengsten te verhogen en relaties te
verbeteren, gebruik makend van deze nieuwe financiële
technologie.
Creëer flexibiliteit in betalingscondities om snel in te
kunnen spelen op kansen voor jou en je ketenpartners,
communiceer en schakel snel via het platform.
Maak het makkelijker ! Het cloud-based platform is
overal en altijd beschikbaar.
Koppelingen met je bestaande (financiële) pakketten zorgen voor
naadloze integratie. Het gebruik is eenvoudig en wijst zich vanzelf.

Onze hightouch dienstverlening
Onze maatwerkanalyse geeft je inzicht in je financiële positie,
factuurverwerkings-en betaalproces en maakt duidelijk wat het je op
kan leveren. Samen bepalen we je doelen en richten ons platform
hierop in.
De implementatie nemen wij voor onze rekening en we zorgen
ervoor dat je er weinig omkijken naar hebt.
We gaan pas weg als alles goed werkt.
Gaat er iets mis of kom je er niet uit ? Geen probleem,
je kunt altijd rekenen op ondersteuning vanuit onze
helpdesk of we komen ‘gewoon’ bij je langs.
Om stap voor stap verder te kunnen verbeteren krijg je
een overzichtelijk dashboard met stuurinformatie en
aanbevelingen.

Zo zorgen we voor een blijvende
win-win situatie !

Werkkapitaal verbeteren
Je zoekt mogelijkheden om geld dat vastzit in je
bedrijf te reduceren en je werkkapitaal te
verbeteren om bijvoorbeeld te kunnen ondernemen
en groeien. Dat draagt direct bij aan verbetering
van je liquiditeitspositie, komt je slagkracht ten
goede en verhoogt je rendement.

Ons platform biedt de functionaliteit en
flexibiliteit om dit mogelijk te maken op
basis van je wensen en behoeften. Binnen
de supply chain en eventueel gecombineerd
met ons supply chain finance programma.

Werkkapitaal optimaliseren
Binnen de supply chain kun je denken aan deze oplossingen:
1. Geef je leveranciers de keuze om later betaald te krijgen in ruil
voor een variabele beloning.
2. Geef je klanten de keuze om eerder te betalen in ruil voor een
variabele beloning.
Met supply chain finance reduceer je
werkkapitaal en betaal je leveranciers sneller,
in ruil voor korting. Een win-win situatie dus
die gefinancierd wordt door externe funding.
De rente die je hiervoor betaalt wordt
gesaldeerd met de korting die je ontvangt voor
snellere betaling van je leveranciers.

Rendement maken op werkkapitaal
Als je geld vrij beschikbaar hebt, dan kun je dit inzetten om de
supply chain te versterken en een mooi rendement te maken.
Ons platform biedt de functionaliteit en flexibiliteit om dit
mogelijk te maken op basis van je wensen en behoeften.
Twee mogelijke voorbeelden:
1. Geef je leveranciers de flexibiliteit om ze te laten kiezen
eerder betaald te worden in ruil voor een variabele
korting.
2. Geef je klanten de flexibiliteit om later te kunnen betalen
in ruil voor een variabele korting.

Alternatief kan zijn om een supplier- en/of customer
finance programma aan te bieden.

Over betaalkorting
Betaalkorting is niet nieuw. Wij maken hem variabel, flexibel en
afhankelijk van je behoefte !
Betaalkorting oud
Statische korting (alles of niets).
Op basis van afspraken uit het
verleden.

Geen motivatie om eerder te
betalen dan op betaaltermijn.

Betaalkorting nieuw
Variabele korting o.b.v. een sliding scale.
Op basis van huidige en toekomstige
behoefte.
Motivatie om eerder te betalen.
Eerder betalen geeft meer korting.

Wordt in de praktijk vaak
vergeten toe te passen.

Keuze betaalmoment bepaalt korting
kan dus niet vergeten worden.

Invloed op werkkapitaal is
niet goed stuurbaar.

Goed sturingsmechanisme om
werkkapitaal behoefte of
beschikbaarheid te sturen.

Kosten
Voor je leveranciers en klanten is het gebruik van ons platform gratis.
Je betaalt bij ons geen vaste kosten voor het gebruik, geen
aanschafkosten, geen kosten voor de analyse en geen kosten voor de
implementatie.
De vergoeding die we aan je vragen bestaat alleen uit
een percentage van de betaalkorting of beloning die je
ontvangt en/of weggeeft.
Kortom, je betaalt ons alleen als het jou wat oplevert.
De kosten die je betaalt voor externe funding zijn o.a.
afhankelijk van het risicoprofiel, sector en marktrente.

Wij maken het verschil
Door onze hightech oplossingen te combineren met hightouch
dienstverlening en service.
Onze expertise op het gebied van informatietechnologie,
financieel management, proces– en contractmanagement,
digitale factuurverwerking en inkoopoptimalisatie
zorgt voor unieke producten en diensten.

We creëren nieuwe mogelijkheden en doorbreken
vastgeroeste patronen in de financiële sector.
Vanuit ons DNA zijn wij de fintech game changer
die de financiële wereld op z’n kop zet.

Over ons
Het idee om een baanbrekend werkkapitaal-platform voor
bedrijven te ontwikkelen is ontstaan in 2017. Nick Hoek
besprak zijn ideeën met Cees Ubink en al snel waren ze het er
over eens dat dit te mooi was om te laten liggen.
In 2018 is het platform in eigen beheer gebouwd en hebben
we met veel bedrijven, adviseurs en deskundigen gesproken
om hun tips, wensen en behoeften te kunnen verwerken.
Vanaf 2019 zijn we er klaar voor om klanten op ons
platform te verwelkomen.
NCN Capital beschikt over een eigen development afdeling
waarmee we ons platform constant optimaliseren. Onze helpdesk
bestaat uit mensen die precies weten hoe facturering werkt en
waar je tegenaan kunt lopen.

