ONZE ONLINE CREDITMANAGEMENT
TOOL
Overal en altijd
In ons online klantenportaal CofaNet Essentials kunt u eenvoudig, snel en
zeker debiteuren identificeren, kredietlimieten vaststellen, openstaande
vorderingen bewaken en opvolgen, een dreigende schade melden of
een incasso overdragen.

Altijd en overal bereikbaar

De mogelijkheden van CofaNet op een rij

U heeft uw handen vol en kunt het zich
niet permitteren tijd te verliezen. U
heeft snel informatie en antwoorden op
aanvragen nodig. De oplossing is CofaNet
Essentials.

• Het aanvragen van debiteurenbeoordelingen of kredietlimieten;
• Het analyseren van uw debiteurenportefeuille;
• Het indienen van dreigende schades;
• Het volgen van de schadeclaim van
onbetaalde facturen of het volgen van de
status van incassodossiers;
• Uitgebreide exportfuncties van gegevens;
• Direct bericht over wijzigingen in de
kredietwaardigheid van uw afnemers;
• Het importeren van volume-aanvragen;
• Omzet declareren.

Onze online tool staat overal en altijd tot uw
beschikking. Door middel van eenvoudige
functies kunt u informatie over uw
kredietverzekeringspolis raadplegen. Zo
kunt u bijvoorbeeld de kredietwaardigheid
van uw handelsrelaties laten controleren.
Een beslissing wordt in veel gevallen
direct online afgegeven.

COFANET
OP UW SMARTPHONE
CofaMove is de mobiele credit management app waarmee u snel en
veilig toegang heeft tot de wereldwijde database van Coface (CofaNet).
Met CofaMove:
• kunnen creditmanagers sneller risico’s beoordelen en bewaken;
• realtime debiteurenbeheer voor uw commerciële team.
De functies van CofaMove:

CofaMove is beschikbaar voor smartphones en tablets en
gratis te downloaden in de AppStore en Google Play store.

MEER INFORMATIE NODIG?
NEEM CONTACT OP MET UW ASSURANTIETUSSENPERSOON OF
UW COFACE ACCOUNTMANAGER.
COFACE
T +31 (0)76 573 71 71
E info-netherlands@coface.com
www.coface.nl
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• het zoeken van bedrijven;
• weergave van de actuele Coface beoordeling én de geschiedenis;
• het aanvragen van verzekeringsdekking en
informatieproducten;
• overzicht van uw gehele debiteurenportefeuille;
• overzicht van schadezaken;
• beheer van meerdere contracten;
• favorieten opslaan om snel te raadplegen.

