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PRADŽIA
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/ Techniniai reikalavimai

CofaMove programą galite parsisiųsti iš:

✓ App Store (iOS from V7.1)

✓ Google Play Store (Android from V4.0)

CofaMove taip pat rasite:
m.cofanet.coface.com

✓ IE naršyklė (nuo 10) arba kitos naršyklės

/ Prisijungti

Vartotojo ID ir slaptažodis: 
toks kaip Jūsų CofaNet ID.
Spauskite „Prisijungimas“ ir įeisite į savo draudimo 
sutartį (pagal nutylėjimą, kaip nustatyta CofaNet). 

/ Išeiti 
Kad būtų užtikrintas saugumas, CofaMove programa 
išsijungs po 15 minučių. 

Naudojimo instrukcija, skirta susipažinti su pagrindinėmis 
CofaMove funkcijomis, bus parodyta prisijungus pirmą kartą. 
Taip pat ją rasite turinyje.
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PATARIMAI

Priklausomai nuo Jūsų sutarties sąlygų ir profilio, galėsite naudoti 
įvairius produktus ir funkcijas, kurios padės valdyti debitorinius 
įsiskolinimus efektyviausiu būdu.

Norėdami 
atidaryti 
turinį, 
spauskite čia

Google Maps pagalba 
nustatykite įmonės 
vietovę

Įkelti/pašalinti 
pasirinktą įmonę iš/
į mėgstamiausius

Grįžti į pradžią

Keisti kliento 
numerį

Spauskite čia, 
norėdami gauti 
išsamesnį CRA 
(šalies rizikos 
vertinimas) 
paaiškinimą



KAIP SURASTI PIRKĖJĄ
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/ Įmonės paieška

Pirkėją Jūs galite rasti pagal keletą kriterijų:

1. Įmonės pavadinimas

2. Easy Number:
Coface ID numeris

3. Teisinis
identifikacijos kodas,
pvz. PVM mokėtojo
kodas

Teisinis identifikacijos kodas yra saugiausias būdas nustatyti įmonę. 
Įsitikinkite, kad pasirinkta bendrovė ir yra Jūsų pirkėjas.



Įmonė nerasta, 
vykdyti išplėstinę 
paiešką

Pasirinkite įmonę iš 
sąrašo
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PAIEŠKOS REZULTATAI

Atlikę išplėstinę paiešką, reikalingos įmonės neradote, galite patys įvesti jos 
duomenis.
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KAIP UŽSAKYTI PASLAUGĄ

Nėra pirkėjui suteiktų 
paslaugų:

Pirkėjui paslaugos 
teikiamos:

➢ Užsakyti naują paslaugą
galite paspausdami  +

➢ Užsakyti kitą paslaugą
spauskite

➢ Gauti daugiau informacijos
apie limitą

‹
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KAIP PAKEISTI 
GALIOJANČIĄ PASLAUGĄ

/ Kredito limitas gali būti bet 
kuriuo metu:

• padidintas,
• sumažintas,
• atšauktas.

Užpildykite informaciją limito užklausai:

- pageidaujamo limito suma,
- minimali vieno pardavimo suma,
- mokėjimo terminas (pasirinkite iš sąrašo),
- laiduotojo numeris: potencialaus laiduotojo 
Easy numeris,

- komentarai (jeigu turite). 

Ekrane matysite 
sprendimo būseną

Pakeisti esamą 
sprendimą spauskite čia



PORTFELIO APŽVALGA

11

Paslaugų sąrašas 
pagal pasirinktus 
kriterijus, pvz., kredito 
limitas

Filtruoti portfelį 

Gaukite 
išsamesnę 
informaciją

Peržiūrėkite  
portfelį

Tikslesnę 
informaciją 
gausite 
naudodami 
filtrus



12

ŽINUTĖS

/ Visas žinutes matysite meniu sąraše.
Peržiūrėkite naujausias 
neskaitytas žinutes, 
nepriklausomai nuo sutarties.

Pažymėkite žinutę kaip 
perskaitytą arba atšaukite 
veiksmą.

Jeigu turite kelias sutartis, žinutės, nesusijusios su pasirinkta sutartimi, 
žymimos ’’       "   Galite pakeisti sutartį, pasirinkdami su ja susijusį pranešimą.
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Portfelio 
filtravimas

Susipažinti su 
bendra informacija 
spauskite čia

STATISTIKA

/ Galite peržiūrėti vieno ar visų vartotojų išsamius 
statistinius duomenis

Statistinius 
duomenis galite 
filtruoti pagal 
datą, produktą 
ar veiksmus

Šią funkciją rasite meniu sąraše. Ją gali naudoti tik sutarties administratorius.



COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE 
COMMERCE EXTERIEUR Lietuvos filialas
Vilniaus g. 23, LT-01402 Vilnius
Telefonas: (+370~5) 279 17 27
Faksas: (+370~5) 279 17 54
El. paštas: draudimas@coface.com 
www.coface.lt
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