
Met de komst van de Europese richtlijn PSD2 (Payment Service Directive 2) kunnen rekening
houders, na expliciet akkoord, hun bankgegevens delen met partijen met de juiste vergunning. 
Dit delen van data wordt ook wel ‘open banking’ genoemd. De Cashflow Analyser maakt 
gebruik van open banking en is een online tool die binnen enkele minuten inzicht geeft in de 
cashflow van aanvragers (of bestaande klanten) van een financiering.

De Cashflow Analyser



Graydon en Yolt Technology Services (YTS)
Graydon zet data om in actiegerichte economische, financiële en commerciële inzichten die bedrijven in staat stellen  
om betere zakelijke beslissingen te nemen. Yolt Technology Services is een dochter van ING en is gespecialiseerd in open 
banking. Graydon en YTS besloten hun krachten te bundelen omdat zij beide de toegevoegde waarde zien van bankgegevens 
als bron voor financieringsbeslissingen. Uit deze gezamenlijke visie is de online tool ‘Cashflow Analyser’ ontstaan. Graydon 
vanuit haar expertise en ervaring in het beoordelen van de financiële gezondheid van bedrijven. YTS als vergunninghouder en 
als leverancier van de technologie en dataanalyse.

Hoe werkt het voor de acceptant?
1. De acceptant kan inloggen in het Cashflow Analyser portal.
2. Van daaruit nodigt hij de aanvrager uit tot het delen van

zijn bankgegevens.
3. Als de aanvrager akkoord gegeven heeft, ontvangt de acceptant

een bericht dat het cashflowrapport klaar staat.

Hoe werkt het voor de aanvrager?
1. Voor het delen van zijn cashflow ontvangt de aanvrager een email

met daarin de uitnodiging om zijn data te delen.
2. Voor de toestemming logt hij in bij zijn eigen bank en geeft akkoord.
3. Het rapport wordt eerst aan hem getoond voor hij het deelt met

de acceptant.
4. YTS vernietigt alle data onmiddellijk en bewaart zelf niets.

Wat zijn de voordelen?
• De Cashflow Analyser levert op eenvoudige wijze een

zeer waardevolle bijdrage aan de beoordeling van
een financieringsaanvraag, namelijk de cashflow.

• De Cashflow Analyser levert in het kader van dataminimalisatie
alleen de maandelijkse inkomende en uitgaande totaalbedragen.
Het levert geen individuele transacties, dus er is geen AVGrisico.

• De Cashflow Analyser is zeer eenvoudig en vriendelijk
in gebruik, voor zowel de aanvrager als de acceptant.

• De Cashflow Analyser werkt meteen.
Geen installatie, geen ontwikkeling, geen datarisico.

• De data zijn actueel en 100% betrouwbaar,
want het is direct afkomstig van de bank.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over wat PSD2 en de Cashflow Analyser voor uw business kunnen betekenen? 
Neem dan contact met ons op. We gaan graag het gesprek met u aan. 

Graydon
Hullenbergweg 250
1101 BV Amsterdam
verkoop@graydon.nl
www.graydon.nl

YTS (Yolt Technology Services) 
Hoogoorddreef 60
1102 CT Amsterdam
yts@yolt.com
yts.yolt.com
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