VORES ONLINE-KUNDEPORTAL
Selv den flittigste medarbejder har en gang imellem fri.
Vores CofaNet har aldrig fri.
Enkelt, hurtigt og sikkert:
I vores online-kundeportal kan I se og administrere hele jeres
portefølje, spørge om debitorers kreditværdighed, omgående
blive informeret om samarbejdsparternes kreditværdighed,
opfylde jeres forpligtelser og til enhver tid hente væsentlige data
og statusrapporter.
I forbindelse med os døgnet rundt
I har travlt. I har brug for hurtige oplysninger og
svar på forespørgsler og ansøgninger. Løsningen
hedder CofaNet.
Vores online kundeportal står til jeres disposition
døgnet rundt. Med enkle funktioner kan I hente
og administrere oplysninger vedrørende jeres
kontrakter. Således kan I eksempelvis kontrollere
samarbejdsparternes kreditværdighed. Ekstra
fordel: Forespørgsler afgøres overvejende
online. Med online forespørgsler om @ratinglimits eller Ekspres-Credit-Limits (ECL) kan I
samtidig reducere omkostninger og gebyrer til
kreditforespørgsler.

Prøv den lette måde: Med CofaNet
• Kredit- og vurderingsforespørgsler
• Portefølje forespørgsler
• Administration af debitorporteføljen
• Enkelt download af jeres portefølje til
eget system
• Inkassohåndtering og dokument upload
• Meddelelse
om
ændringer
i
debitorernes kreditværdighed
• Import af masseindtastninger
• Foretage anmeldelser om forsinket
betaling
• Indberetning af omsætning/udestående

Den direkte vej til CofaNet
findes på www.coface.dk
under fanen “Kundeadgang”
(CofaNet).

CofaNet-kundeportal fordele:
• Den er til rådighed hele døgnet rundt, 7 dage
om ugen
• Ingen ekstra omkostninger
• Service for forskellige forretningsområder
• Status forespørgsler og status rapporter
• Omgående advisering ved eksempelvis ændring i
kreditværdighed

Vil I vide mere om CofaNet?
Så kontakt os! Jeres Account Manager
står gerne til rådighed for besvarelse af
eventuelle spørgsmål!

SAFER TRADE
IN YOUR POCKET

CofaMove, tillægsløsningen til CofaNet
CofaMove er en mobil app til brug for jeres
kreditstyring med en hurtig adgang til CofaNet
direkte fra jeres telefon.
CofaMove tilbyder eksempelvis:
• Identifikation af debitorer.
• Ansøgning om kreditmaksima med mulighed for
omgående svar online.
• Visning af den aktuelle Coface-vurdering.
• Forespørgsler om informationsprodukter.

MERE INFORMATION?
HENVEND JER TIL JERES
PERSONLIGE ACCOUNT
MANAGER!
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