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FinData Rente Monitor
Alle hypotheekrentes real time in één dashboard

Leon van Vliet, directeur FinData: ‘Met de Rente
Monitor kunnen banken hun rentetarieven vaststellen,
vergelijken en trends ontdekken’
Een aardige vraag voor thuis of straks bij vrienden op de golfbaan: hoe
vaak zijn vorig jaar in Nederland de rentes op hypotheekproducten
veranderd? Het antwoord komt van FinData: 242 duizend keer.
FinData heeft een platform voor financiële productdata en beheert en
distribueert op dagbasis rentestanden van alle door HDN (Hypotheken
Data Netwerk) gecertificeerde geldverstrekkers. Dat doet FinData sinds
2016.
4.500 hypotheekadviseurs
Dat distribueren van de actuele standen kunnen geldverstrekkers zelf
doen, of FinData doet dat voor hen. Via het FinData Portaal kunnen de
banken wijzigingen moeiteloos delen met de hele markt. Aanbieders
van adviessoftware die aan het Portaal zijn gekoppeld ontvangen die
updates en informeren zo dagelijks 4.500 hypotheekadviseurs. Dat is
het bereik van het FinData platform.
Tijdrovend
Leon van Vliet, directeur: ‘Voor een groot aantal hypotheekproducten
wordt op weekbasis de rente aangepast en real time bijgehouden op het
platform. Het is de trend dat de frequentie van wijzigingen steeds verder
toeneemt. Van oudsher worden wijzigingen via xls en PDF naar andere
ketenpartijen gecommuniceerd. Dat kost tijd en aandacht voor de
geldgever en het handmatig overnemen van de gegevens is een
tijdrovend en secuur werk voor de ontvangende partijen. FinData heeft
een centrale database. Wij zorgen met een paar slimme stekkers dat
alle aangesloten gebruikers met één druk op de knop over actuele
informatie beschikken. Het platform is actueel, betrouwbaar, werkt
efficiënt en zorgt voor een veilige distributie van belangrijke data.’

‘Wij adviseren geldverstrekkers meer
data driven te gaan werken’

Dataset is rijker
Leon van Vliet, directeur FinData

Het FinData Portaal vormt de basis waarop samen met HippoLine de
Rente Monitor is ontwikkeld. Een BI-tool waarmee geldverstrekkers de
data kunnen analyseren. Otto Lagemaat, New Business development
en Alliantiemanager bij FinData: ‘De hoogte van de rentestanden kan nu
worden bepaald op basis van actuele data. Onze Rente Monitor is een
instrument voor banken om hun rentetarieven te kunnen vaststellen en
te benchmarken. Wie zijn de stijgers en de dalers? Wat zijn de trends en
patronen? De Rente Monitor bevat belangrijke informatie voor
bijvoorbeeld pricing commissies.’
Er zijn meer bedrijven die de rentestanden bijhouden. Wat is de kracht
van de Rente Monitor? Leon van Vliet: ‘Andere partijen laten je de krant
van vandaag zien en daarin staat het nieuws van gisteren. Wij tonen de
rentes van morgen en overmorgen. Bij ons zijn alle op- en afslagen,
kortingen en uitsluitingen digitaal beschikbaar. Je kunt niches goed
vergelijken. De dataset is rijker. Dat bevestigen onze klanten. FinData is
scherper wat betreft prijs en kwaliteit.’
Waarom HippoLine?

FinData is in 2016
opgericht en beheert
ruim 40 aanbieders.
Het bedrijf heeft zich
volledig toegelegd op
hypotheken. FinData
heeft de ambitie om in
de toekomst ook
producten te
ontwikkelen voor de
krediet- en
verzekeringsbranche.

‘Op het vlak van alliantie management spreken we dezelfde taal.
HippoLine kent als geen ander de data in de hypotheekmarkt. We
hebben in een betrekkelijk korte tijd een steady product gebouwd
met een stabiele toekomst. We werken inmiddels ook aan een nieuwe
applicatie. FinData en HippoLine hebben elkaar gevonden!
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