NIE RYZYKUJ – ZACHOWAJ KONTROLĘ I PODEJMUJ
WŁAŚCIWE DECYZJE
Nasi specjaliści na bieżąco monitorują informacje o ponad
145 mln firm na świecie. Teraz pozyskiwane przez nas dane,
w szczególności dane negatywne, nowe dane finansowe czy
istotne zmiany rejestrowe twojego partnera biznesowego, mogą
niezwłocznie trafiać również do Ciebie.

Zapobiegaj, zanim będzie za późno
Problemy z utratą kredytu czy dostawą towaru na
czas mogą spowodować poważne szkody dla
Twojej firmy. Kiedy jednak we właściwym czasie
uzyskasz kluczowe informacje o swoich klientach
i partnerach biznesowych, możesz uniknąć
ryzyka i wyprzedzać wydarzenia.
Monitorowanie partnerów,
szczególnie
gdy
znajdują się w innym kraju, może być niezwykle
trudne. Informacje pierwszych oznak problemów
finansowych i innych ważnych zmian pomoga Ci
w podejmowaniu właściwych decyzji z dużym
wyprzedzeniem.

Możesz wybierać spośród szerokiej gamy
kryteriów monitorowania, w tym oceny
zdolności kredytowej, danych finansowych,
danych rejestrowych firmy i wielu innych.
Wszelkie zmiany otrzymasz w formie
powiadomień – dostarczonych mailem,
przesłanych bezpośrednio do narzędzi ERP
lub CRM (zapytaj o nasze rozwiązania
interfejsu REST API) lub sprawdzisz je
korzystając z ‚Mojego Portfolio‘ w naszej
aplikacji klienckiej InfoIcon, w dowolnym
czasie i miejscu.

Skorzystaj z Monitoringu Ryzyka – rozszerzonego
zakresu kontroli w odniesieniu do firm
zlokalizowanych w Europie i USA. Zaoszczędź
swój czas i pieniądze. Pozwól, aby nasi lokalni
eksperci i analitycy monitorowali kontrahentów za
Ciebie.

Monitoring Ryzyka
Monitoring Ryzyka to właściwy produkt dla
Ciebie.jeśli:
potrzebujesz sygnału, gdy twój kontrahent
ma problemy z płatnościami
chcesz wiedzieć, że twój dostawca lub klient
złożył wniosek o niewypłacalność
potrzebujesz aktualnych informacji, aby
skupić się na właściwych perspektywach
i rozwijać relacje biznesowe oparte na
zaufaniu i faktach.
Dbamy o to, aby na bieżąco informować Cię
o najważniejszych zmianach, umożliwiając
podejmowanie świadomych decyzji na czas.

Coface
Monitoring Ryzyka
Twoje korzyści
Oszczędność czasu i pieniędzy, przeznaczonych na
indywidualne zdobywanie danych
Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem poprzez szybkie
wychwycenie zdarzeń negatywnych u kontrahenta
Natychmiastowe informacje o wszelkich zmianach
dostarczanych za pośrednictwem poczty e-mail lub
bezpośrednio do systemów Klienta przy użyciu usług
WebService/REST API
Zwiększone bezpieczeństwo, dzięki pełnej weryfikacji za
pośrednictwem raportu handlowego (ze szczegółową
analizą finansową i oceną ryzyka) i natychmiastowym
uruchomieniem naszej usługi monitorowania
Łatwy sposób składania zleceń monitoringu
pośrednictwem naszej aplikacji InfoIcon

za

Indywidualny wybór kryteriów monitorowania
Segmentacja ryzyka poprzez usługę Portfolio Watch

WSZYSTKIE NASZE RAPORTY I USŁUGI MONITORINGU MOGĄ BYĆ
ZAMAWIANE PRZY UŻYCIU NASZEJ APLIKACJI INFOICON.
ZŁÓŻ ZLECENIE ONLINE – KIEDYKOLWIEK CHCESZ, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ.
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InfoIcon – PLATFORMA
ONLINE
Korzystając z naszej internetowej platformy
InfoIcon, zyskujesz dzięki największej bazie
danych
w
Europie
Środkowo-Wschodniej.
Otrzymujesz informacje o ponad 145 milionach
firm w ponad 60 krajach w Europie, Ameryce
północnej i Południowej. Zawsze i wszędzie,
gdziekolwiek jesteś!
Jako zarejestrowany użytkownik możesz: składać
zlecenia na nowe badanie firm oraz usługi
monitoringu,
pobierać
raporty
online
i śledzić zmiany.

https://icon.coface.pl

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
+48/22 465 00 22, SALESPL@COFACE.COM
COFACE POLAND
AL. JEROZOLIMSKIE 142A
02-305 WARSZAWA
www.coface.pl

