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I N F O R M A C J A  P R A S O W A  

Paryż / Warszawa 31 maja 2017 r. 

 
 

Coface w swojej strategii stawia na transformację cyfrową i uruchamia 
nowy portal dla ubezpieczonych klientów 
 

Właśnie uruchomiono nowy Portal dla klientów ubezpieczających należności w Coface 

oraz całkowicie zmieniono narzędzie online do zarządzania umowami ubezpieczenia – 

CofaNet Essentials. Dzięki nowym rozwiązaniom klienci będą mogli skorzystać z 

innowacyjnych funkcji, wygodniejszego dostępu, spersonalizowanej zawartości, 

zaawansowanych, ergonomicznych rozwiązań, możliwości wyświetlania wyników w 

czasie rzeczywistym i ułatwionego kontaktu.  

 

Digitalizacja: podstawa obsługi klienta 

 

Utworzyliśmy nowy Portal dla klientów, aby ułatwić korzystanie z systemów i uprościć nawigację. 

Oznacza to wygodniejszy dostęp do wszystkich aplikacji internetowych Coface, dostosowanie danych 

ekonomicznych i strategicznych do działalności gospodarczej klienta, dostęp do biblioteki 

dokumentacji produktów i narzędzi, instrukcji oraz najczęściej zadawanych pytań - jak również 

łatwiejszy i lepiej przystosowany do potrzeb klientów kontakt z zespołem handlowym.  

 

Druga niezwykle istotna zmiana dotyczy CofaNet Essentials – aplikacji online do zarządzania 

umowami ubezpieczenia należności Coface. CofaNet Essentials został unowocześniony i 

przeprojektowany tak, by można było z niego sprawniej korzystać na urządzeniach mobilnych. Ekrany 

zostały wzbogacone o dynamiczną wyszukiwarkę oraz obszerne menu. 

 

Od 2012 r. Coface poprawia i ułatwia współpracę z klientami dzięki wprowadzaniu innowacyjnych 

narzędzi i produktów cyfrowych. Zaliczyć do nich można CofaMove (aplikacja mobilna, która 

umożliwia klientom zarządzanie swoim portfolio w czasie rzeczywistym) oraz CofaServe (rozwiązanie 

umożliwiające wymianę danych w czasie rzeczywistym na potrzeby zarządzania ubezpieczeniem 

należności w systemach informatycznych klienta). 

 

Obsługa klienta i transformacja cyfrowa to podstawa strategii Coface  

 

Uruchomienie nowego portalu dla klientów ubezpieczonych w Coface wpisuje się w priorytety opisane 

w strategii Fit to Win, która zakłada optymalizację obsługi klienta i skuteczność zarządzania. 

Transformacja cyfrowa i nowy portal to odpowiedź na potrzeby użytkowników w zakresie 

oszczędności czasu i optymalizacji zarządzania umowami.  
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KONTAKT DLA MEDIÓW:  
Martyna WŁODARCZYK  – T. +48 22 465 02 22, M. +48 509 467 531 – E. martyna.wlodarczyk@coface.com 
 
 
 
Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w zakresie 
ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 
100 krajach, wspierana przez 4.300 pracowników, osiągnęła w 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1411 mln EUR. 
Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań 
płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami 
Coface i weryfikujących kondycję ich dłużników.  

 
W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, 
a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej informacji o firmie 
oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl 

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment B na giełdzie papierów 

wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA 

 

  

 

Portal dla klientów 
Innowacja w działaniu 
 

 Dostęp do wszystkich 

«aplikacji» z jednego 
poziomu, bez konieczności 
ponownego wprowadzania 
danych uwierzytelniających  
 
Zawartość dostosowana do 
potrzeb zgodnie z wielkością 
firmy, sektorem i krajem 
prowadzenia działalności 
 

 Biblioteka Elektroniczna 

zawierająca narzędzia 
informatyczne, przewodniki 
dla użytkownika, instrukcje i 
najczęściej zadawane pytania  
 

 Najnowsze informacje o 

produktach i narzędziach 
informatycznych  
 

 Publikacje ekonomiczne i 

firmowe 
 

 Łatwiejszy i bardziej 

ukierunkowany kontakt z 
Coface 
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http://www.coface.pl/

