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NOTIUNI DE BAZA

/ Specificatii tehnice necesare
1.    Cerinte minime: Internet Explorer 10 sau alte programe de navigare

2. Parola se poate recupera cu ID sau adresa de e-mail 

3. După ce faceti clic pe «Trimiteti-mi parola», ar trebui sa primiti parola in scurt timp.

/ Dispozitive mobile

Aplicatia InfoIcon dedicata clientilor este optimizata 
pentru dispozitivele mobile. Acest lucru va permite 
sa cautati o companie, sa cumparati un raport sau sa 
urmariti comenzile cand sunteti in miscare.

/ Functionalitati principale

• Cautare gratuita, in timp real, pentru 145 de milioane de 
 societati din toata lumea
• Bara de cautare rapida, pe fiecare pagina
• Verificare a informatiilor importante despre companie
• Comanda online simpla a informatiilor despre companie si 
 monitorizari
• Livrare imediata a raporturilor
• Urmarire online a comenzii
• Gestionare a riscului de credit folosind arhiva personala de 
 rapoarte 
• Istoric al comenzilor online
• Link rapid catre instrumentul online de colectare a datoriilor, 
 la cerere
• Numar nelimitat de utilizatori, fara costuri suplimentare
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NOTIUNI DE BAZA

/ Autentificare

Puteti accesa InfoIcon direct la 

https://icon.cofacecentraleurope.com

sau prin intermediul link-ului din partea dreapta a website-
ului la adresa  

www.cofacecentraleurope.com.

/ ID utilizator si parola

Va rugam sa va autentificati cu adresa de e-mail si cu parola 
aleasa.

/ Ati uitat parola?
Daca ati uitat parola, va rugam sa urmati pasii:

1 . Click pe «ati uitat parola?
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2. Introduceti in casuta ID-ul dvs. sau adresa de e-mail

3. Ar trebui sa primiti parola in scurt timp dupa ce apasati pe  

«Trimiteti-mi parola».

/ Deconectare

Din motive de securitate, InfoIcon se va deconecta automat 
la fiecare 15 minute.

NOTIUNI DE BAZA
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CUM SA CAUTATI O COMPANIE

/ Cautare companie

Puteti cauta o companie fara sa va autentificati, utilizand bara de cautare gratuita. Bara de cautare rapida se afiseaza pe 
fiecare pagina, fiind astfel si mai simplu pentru dvs.:

Introduceti denumirea societatii, identificatorul legal, adresa, orasul, tara etc. in bara de cautare rapida aflata in partea 
de sus a fiecarei pagini.

Puteti filtra cautarea introducand numarul de identificare national sau 
numarul de inregistrare, denumirea companiei, orasul si/ sau tara.
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Se afiseaza o lista cu rezultatele, selectati 
compania dvs.

Dand click pe denumirea companiei, veti gasi mai multe informatii 
despre aceasta.
InfoIcon va arata ce produse online sunt disponibile pentru 
dumneavoastra.

Primele rezultate de cautare sunt afisate imediat. De asemenea, puteti filtra cautarea prin setarea tarii.

In cazul in care nu gasiti compania solicitata, incercati o cautare 
specifica in functie de tara sau conectati-va pentru a cauta afaceri 
din intreaga lume.

REZULTATUL CAUTARII
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In conformitate cu termenii contractului si a profilului dumneavoastra, 
aveti acces la mai multe produse si functii, ceea ce va permite sa va 
gestionati rapoartele de credit, monitorizarile si cazurile de colectare 
a datoriilor in modul cel mai eficient din punct de vedere al timpului.

DESKTOP OVERVIEW

Cautati o 
companie

Click aici pentru 
a va gestiona 
profilul

Termeni si 
conditii pentru 
folosirea 
platformei

Click aici pentru 
a vizualiza toate 
comenzile dvs.

Vizualizati starea 
comenzilor dvs.

Click aici 
pentru a va 
deconecta

/ Ecran PC

PREZENTARE GENERALA

Manage your 
portfolio

Comandati o 
noua 
monitorizare
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/ Ecran Mobil

Click pentru a 
cauta o companie

InfoIcon este optimizata pentru dispozitive mobile. Toate functiile 
sunt disponibile pe smartphones si tablete.

Click pentru a 
accesa meniul

Click pentru a va 
autentifica sau 
deconecta

Click pentru a 
vizualiza toate 
comenzile

Click pentru a 
vizualiza starea 
comenzilor 

PREZENTARE GENERALA

Cautati aici orice 
companie
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GET A CREDIT REPORT

/ Cautati o companie sau un 
sector
Pentru a obtine un raport de credit, faceti click pe «Rapoarte 
de credit» si selectati daca doriti sa cautati o companie sau 
un sector.

Alternativ, puteti cauta orice companie in bara de cautare 
rapida afisata pe fiecare pagina.

Introduceti informatii despre compania pentru care doriti sa 
obtineti un raport de credit in filtrul de identificare.

Puteti cauta denumirea companiei si tara, precum si alte 
criterii cum ar fi EasyNumber, numarul de identificare 
national, numarul Coface Europa Centrala, codul postal sau 
orasul. Apoi faceti click pe « continuati».

Veti obtine rezultatele cautarii pe baza criteriilor oferite. 

In cazul in care compania pe care o cautati nu apare in 
rezultatele cautarii, puteti fie sa mai cautati o data fie sa 
introduceti dvs. detaliile companiei si sa obtineti raportul de 
credit printr-o noua cautare. 

In cazul in care compania pe care o cautati apare in rezultatele 
cautarii, faceti click pe denumirea acesteia sau pe
«continuati» pentru a continua.

OBTINETI UN RAPORT
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/ Comandati un raport

Veti primi diverse date despre compania selectata (numar 
de identificare, adresa, statut juridic etc.), care permit 
identificarea unica.

Folosind listele derulante, puteti specifica tipul raportului, 
limba, moneda si forma de livrare a comenzii.

Daca doriti si sa monitorizati compania selectata, pur si 
simplu alegeti optiunea inainte de finalizarea comenzii.

Daca doriti sa obtineti raportul online disponibil, dati click pe 
«Obtineti raportul disponibil».

Daca doriti o noua cercetare pentru aceasta companie, puteti 
face acest lucru prin click pe «Comandati o noua cercetare 
pentru companie».

Daca ati hotarat sa obtineti un raport care este disponibil 
online, in pasul urmator veti primi o scurta prezentare 
generala a acestuia, precum si caracteristicile sale. Puteti 
confirma descarcarea prin click pe 
«Descarcati raportul».

Raportul solicitat va fi generat imediat si se va deschide 
automat pe ecranul dumneavoastra

GET A CREDIT REPORTOBTINETI UN RAPORT
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/ De ce cautarea nu are 
niciun rezultat?

 
Efectuati o noua cautare sau comandati o noua analiza a 
companiei. Daca doriti o noua analiza pentru o companie, 
puteti face acest lucru prin click pe «Comandati o noua 
cercetare pentru companie».

OBTINETI UN RAPORT



InfoIcon

13

TRACK REPORT STATUS

Pornind de la ecran, puteti urmari starea raportului prin click 
pe «Urmariti starea raportului»

Daca introduceti numarul de comanda Coface Europa 
Centrala, numarul dvs. de referinta, EasyNumber sau 
denumirea companiei, puteti solicita starea unui anumit 
raport in orice moment

Puteti descarca lista ca document Excel.

TRACK REPORT STATUS
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Pe ecran veti gasi si butonul « Rapoartele mele de credit» 
- daca dati click pe el, puteti vizualiza rapoartele de credit 
solicitate anterior.

Veti primi o lista a tuturor rapoartelor de credit comandate 
anterior, ordonata in functie de data.

Lista contine companii pentru care ati comandat rapoarte, 
numarul comenzii, data comenzii, numarul de referinta si 
starea raportului de credit.

Puteti descarca lista completa in format Excel.

Folosind functia de cautare speciala, puteti cauta doar 
rapoarte comandate intr-o anumita perioada de timp sau pe 
cele comandate de dvs. personal.

RAPOARTELE MELE DE CREDIT
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TRACK REPORT STATUS

Pornind de la ecran, aveti doua optiuni cu privire la cum sa 
comandati o noua monitorizare. Daca doriti sa comandati 
intai un raport de credit, faceti click pe «Obtineti un raport 
de credit» in sectiunea din « Rapoarte de credit de afaceri» si 
alegeti optiunea «Monitorizare» inainte de a finaliza cererea 
(a se vedea instructiunile cu privire la « Obtineti un raport» 
din prezentul manual).

Daca nu doriti sa comandati un raport inainte, puteti comanda 
o monitorizare independenta prin click pe «Monitorizati o 
companie  noua».

Introduceti informatii despre societatea pe care doriti s-o 
monitorizati in filtrul de identificare.

Puteti cauta denumirea societatii si tara, precum si alte criterii 
cum ar fi numarul EasyNumber, numarul de identificare 
national, numarul Coface Europa Centrala, codul postal sau 
orasul. Apoi faceti click pe
«continuati».

Veti obtine rezultatele cautarii pe baza criteriilor oferite.

In cazul in care compania pe care o cautati nu apare in 
rezultatele cautarii, puteti sa mai cautati o data sau sa 
introduceti dvs. detaliile companiei (a se vedea si instructiunile 
din prezentul manual de la pagina 12 «De ce cautarea nu are 
nici un rezultat?»).

Daca societatea pe care o cautati apare in rezultatele cautarii, 
faceti click pe «continuati» pentru a continua.

COMANDATI O MONITORIZARE
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Veti primi diverse date despre societatea selectata (numar 
de identificare, adresa, statut juridic, etc.), care vor permite 
identificarea unica.

Utilizand lista derulanta puteti specifica tipul de monitorizare, 
limba, adresa de livrare, perioada de monitorizare si forma de 
livrare a notificarii.

Finalizati comanda prin click pe «Plasati comanda».

InfoIcon va va arata numarul comenzii la finalul procesului 
de comanda.

COMANDATI O MONITORIZARE
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Daca monitorizarea este disponibila pentru dvs., veti gasi 
link-ul catre    «Portofoliul meu» in sectiunea «Monitorizare»

«Portofoliul meu» arata:

• toate companiile care sunt monitorizate,
• companiile pentru care monitorizarea va expira in  
 curand,
• companiile pentru care exista notificari privind  
 modificari au fost transmise recent si
• companiile pentru care puteti adauga sau extinde  
 o monitorizare.

In sectiunea «Companii» din «Portofoliul meu», este afisat 
in prezentarea generala numarul total al companiilor 
comparativ cu cele monitorizate, precum si monitorizarile 
care vor expira. Numarul total de companii le include pe 
toate, indiferent daca a fost comandat sau nu un raport sau 
o monitorizare in trecut.

Puteti cauta orice companie in portofoliul dvs. prin adaugarea 
numarului Coface sau a identificatorului companiei.

Alternativ, puteti restrange cautarea dvs. prin utilizarea 
de filtre privind starea monitorizarii sau data de expirare a 
monitorizarii.

GESTIONARE PORTOFOLIU
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Daca bifati casuta din fata companiilor din rezultatul cautarii 
dvs., puteti fie sa adaugati o noua monitorizare, fie sa 
extindeti una existenta, cu pana la 50 de companii pe pagina.

Pe pagina urmatoare, puteti alege produsele disponibile in 
profilul dvs. pentru companiile selectate.

Pagina de confirmare sintetizeaza monitorizarile comandate, 
dar indica si pentru ce companii nu este posibila o comanda.

O noua comanda nu poate fi plasata daca
1. exista deja o monitorizare activa sau
2. monitorizarea nu este disponibila in tara selectata  
 sau
3. compania nu a fost cercetata in ultimele 12 luni.

Finalizati comanda prin click pe «Plasati comenzile de 
monitorizare».

GESTIONARE PORTOFOLIU
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Veti primi o scurta confirmare a solicitarii dvs.

 

In prezentarea generala a portofoliului, puteti de asemenea 
sa verificati daca a fost procesata comanda dvs. prin 
verificarea noii date de expirare a monitorizarii care ar trebui 
sa fie actualizata.

Prin click pe data din coloana «Ultimul eveniment», veti 
primi informatii suplimentare cu privire la comenzile pentru 
respectiva companie.

GESTIONARE PORTOFOLIU
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«Portofoliul meu», sectiunea «Notificari/ Evenimente» va 
ofera o prezentare generala a tuturor evenimentelor care au 
avut loc in ultimele 12 luni pentru fiecare companie in parte 
din portofoliul dvs.

Va permite sa urmariti:
• toate actiunile cu privire la companii si
• orice modificari cu privire la o companie raportata  
 de Coface

Prin click pe link-ul din coloana «Tip eveniment», veti vizualiza 
o prezentare mai detaliata a notificarii.

Un filtru derulant va permite sa restrangeti rezultatele afisate.

Prezentarea detaliata a notificarii include informatii cu privire 
la produsul de monitorizare selectat, detalii cu privire la 
societatea monitorizata si modificarile detectate.

NOTIFICARI





COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. 
BOIS COLOMBES SUCURSALA BUCURESTI,
Soeaua Pipera, 42, Globaworth Plaza
www.coface.ro
T. +40/374 670 720
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