
CONTROLAŢI-VĂ RISCURILE PENTRU A 
LUA DECIZII DE AFACERI CORECTE

Serviciile noastre de monitorizare vă informează cu 
privire la orice schimbare în situaţia partenerilor de 
afaceri. Alertele în timp real ajută la reducerea riscurilor 
de credit și la evitarea problemelor cu furnizorii și 
clienţii. Controlaţi riscurile potenţiale și îmbunătăţiţi 
procesul decizional cu ajutorul Coface Monitoring, 
serviciile noastre automate de avertizare timpurie.

Afacerea dumneavoastră poate fi afectată de pierderi 
de credit sau probleme de livrare. Însă, daca deţineţi 
informaţiile corecte despre clienţii și partenerii dvs. 
de afaceri la momentul potrivit, puteţi evita astfel 
de probleme și puteţi acţiona din timp. Actualizările 
despre primele semne ale problemelor financiare și 
alte modificări importante vă sprijină în luarea deciziilor 
corecte cu mult timp în avans.

Monitorizarea partenerilor dumneavoastră poate fi 
dificilă, mai ales când aceștia operează într-o altă 

Aflaţi noutăţile înainte de a fi 
prea târziu

ţară. Cu ajutorul Coface Monitoring, 
monitorizarea este ușoară – experţii noștri 
locali vă pot ajuta în acest sens. 
Alegeţi dintr-o gamă largă de criterii de 
monitorizare inclusiv rating de credit, 
aspecte financiare, și multe altele. 
Personalizaţi-vă funcţiile serviciului 
de monitorizare în funcţie de nevoile 
individuale de business. Folosiţi arhiva 
personală din aplicaţia InfoIcon, oricând și 
oriunde doriţi. Primiţi notificări transferate în 
sistemele de ERP sau CRM: solicitaţi soluţile 
noastre de interfaţă individuală.

Beneficiaţi de acoperirea extinsă a Coface 
privind monitorizarea companiilor din 
Europa și Statele Unite.

Monitorizarea Riscurilor Companiilor 
Dacă aveţi nevoie de o privire detaliată a 
situaţiei financiare a clienţilor existenţi și 
potenţiali, serviciul Coface de Monitorizare 
a Riscurilor Companiilor este ceea ce aveţi 
nevoie. Acest serviciu oferă un raport 
de credit complet cu privire la situaţia 
partenerului de afaceri pentru a putea lua 
decizii bazate pe informaţiile și evaluările 
financiare ale Coface.. 

În paralel cu verificarea iniţială, realizăm 
procesul de monitorizare și vă informăm 



cu privire la schimbările de la nivelul a 18 parametri 
de monitorizare. Ne asigurăm că aflaţi din timp orice 
schimbare importantă în situaţia partenerilor pentru a 
putea lua decizii informate.

Coface Default Monitoring 
Aveţi nevoie de notificări când un partener de afaceri
are întârzieri de plată? Doriţi să știţi când un furnizor
sau client își declară insolvenţa? Serviciul Coface
Default Monitoring vă poate ajuta cu aceste
informaţii.
Acest serviciu vă avertizează despre orice insolvenţă
și proceduri similare sau chiar acţiuni de colectare a
datoriilor care au loc împotriva partenerilor.

Beneficii
• Selectaţi individual criteriile de monitorizare
• Primiţi informaţii imediat cu privire la orice 

modificări prin e-mail sau direct în sistemele dvs.
prin intermediul serviciilor web

• Comandaţii ușor online prin aplicaţia noastră 
InfoIcon

• Beneficiaţi de securitate ridicată prin raportul 
complet de credit de afaceri Coface, cu analiză 
financiară detaliată și activare imediată a serviciului 
nostru de monitorizare
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TOATE RAPOARTELE ȘI SERVICIILE DE MONITORIZARE POT FI
COMANDATE PRIN INFOICON. PLASAŢI COMENZILE ONLINE -
ORICÂND ȘI ORIUNDE DORIŢI. 

Cu ajutorul InfoIcon, aveţi acces la cea mai mare
bază de date despre companii din ECE și la
informaţii despre peste 145 de milioane de
companii din peste 40 de ţări din Europa și
America. Oriunde și oricând doriţi!
Ca utilizator înregistrat puteţi plasa orice co-
menzi - interogări noi, servicii de monitorizare, 
cazuri de colectări - online și le puteţi urmări. 

https://icon.cofacecentraleurope.com

INFOICON

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VĂ RUGĂM CONTACTAŢI:
+40/374 670 720
COMUNICARE-ROMANIA@COFACE.COM 
WWW.COFACE.RO

• Benef ic iaţ i  de preţ  avanta jos 
comparativ cu achiziţia unui raport 
complet și a monitorizării pe 12 luni

https://icon.cofacecentraleurope.com/

