ADMINISTRER COFACE-KONTRAKTER I
JERES EGET IT-SYSTEM
CofaServe kort fortalt:
• Webbaseret grænseflade
• Færre administrationsomkostninger og skarpere fokus på
nøglerisici
• Hurtige omsætningsafkast, også ved et stort antal kunder
• Optimeret salgsunderstøttelse ved hjælp af realtids-bearbejdelse
• Stor gevinst gennem effektivisering af processer
• Sikker og pålidelig proces
Mere end CofaNet: En fuldstændig integrerbar
løsning
Med jeres adgang til Coface-kundeportal CofaNet
administrerer I kreditforsikrings- og informationskontrakter online. Løsningen tilbyder et hav
af funktioner, f.eks. identifikation af debitorer,
kreditafgørelser, risikoovervågning og meddelelse
om forsinket betaling. CofaNet indeholder rundt
regnet 70.000 kontrakter og håndterer næsten
5 millioner kreditforespørgsler.
Hvordan ville det være, hvis I også kunne bruge det
direkte fra jeres eget IT-system? Dette er nu muligt
gennem vores fleksible og sikre webbaserede
løsning til elektronisk dataudveksling. Med
CofaServe kan I koble jeres software direkte
sammen med vores verdensomspændende
systemer.

Nøglefunktioner med et klik
Følgende kontrakt funktioner står til
rådighed med CofaServe:
• Debitor identifikation i Coface-database
• Kreditmaksima (inkl. ECL og @ratinglimits) og vurderingsforespørgsler
• Kreditmaksima
og
informationsprodukter til rådighed.
• Advisering om ændringer i eksisterende
kreditmaksima og vurderinger.
• Anmeldelse om forsinket betaling.
Hurtige og fleksible web-services
I afgør, om I vil installere disse funktioner
helt eller delvist, og I kan således administrere jeres kontrakt helt efter behov. Alt
dette i et og samme system: Nemlig jeres
eget system!
Ved hjælp af vores CofaServe grænseflade modtager I de relevante informationer, som I har bedt om, direkte i jeres
egne systemer. 24 timer i døgnet, 7 dage
om ugen.

CofaServe er specielt
velegnet til virksomheder,
der regelmæssigt
administrerer mange
kreditmaksima og/eller
vurderinger. Her kommer
den direkte kommunikation
mellem systemerne
fuldstændig til sin ret.

Sikker datatransmission over internettet
Teknisk sikkerhed er et ufravigeligt krav ved online
udveksling af sensible data over internettet.
CofaServe garanterer to sikkerhedsniveauer for en
optimal sikkerhed:
• Niveau 1: https-protokol med Coface-certifikat,
der koder dataudvekslingen
• Niveau 2: Jeres eget brugernavn og password
indenfor den sikrede https-forbindelse
Integration i jeres eget system
Inden I anvender CofaServe, skal jeres IT-system
tilpasses, så en kommunikation med Cofacesystemet kan lade sig gøre.
• CofaServe bruger WSDL (Web Service Description Language), der er en standard ved dataudveksling i XML-format.
• Alle tekniske spørgsmål besvares udførligt i vores
tekniske dokumentation.
• Vores CofaServe support team står til rådighed
med støtte og hjælp i implementeringsfasen …
og også senere!
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