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1 / Iš iCON pradžios puslapio
Prie iCON junkitės šiuo adresu:

 http://information.coface.com

Iš iCON pradžios puslapio galite pasiekti:

• įmonių paieškos funkciją;
• produktų aprašymus;
• prisijungimo klavišą;
• informaciją apie „Coface“.

a - Išdėstymas
iCON išdėstymas optimaliai pritaikytas 
visiems įrenginiams:

c - Apatinis meniu

Bendroji informacija : 
- Kontaktai: spartusis klaviškas perėjimui į kontaktų puslapį, kuriame galima rasti už

Jūsų šalį atsakingų komercijos specialistų kontaktinius duomenis.
- Privatumo politika: kaip „Coface“ laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.
- Bendrosios sąlygos: iCON programėlės bendrosios naudojimosi sąlygos.

Mūsų produktai: spartusis klavišas perėjimui į produktų aprašymus.

Apie ,,Coface": sužinokite apie „Coface“ daugiau.

Socialiniai tinklai: spartusis klavišas perėjimui į „Coface“ leidinius socialiniuose tinkluose.

2 / Prie iCON produktų
Prieiga prie iCON produktų suteikiama susikūrus paskyrą ir užsisakius paslaugų prenumeratą, 
kai su Jumis pasirašoma komercinė sutartis.

a - Išdėstymas

• Paspauskite ant klavišo viršutiniame dešiniajame
kampe ir įrašykite savo el. paštą ir slaptažodį.

• Patvirtinus tapatybę, galėsite užsisakyti
produktus. Žr. 8 psl.

b - Pamiršote slaptažodį
Jei pamiršote slaptažodį, atlikite šiuos 
veiksmus:

• Paspauskite „Pamiršote slaptažodį?“ ir įrašykite
savo el. pašto adresą.

• Žinute patvirtinsime, kad Jūsų prašymą gavome.
Iš adreso noreply@coface.com gautame el. laiške
paspauskite ant nuorodos.

• Formoje įrašykite naują slaptažodį.
Žinute patvirtinsime, kad Jūsų prašymą įvykdėme.
Dabar galite prisijungti su savo ID ir naujuoju
slaptažodžiu.

b - Viršutinis meniu
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BŪTINOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:
Mūsų interneto svetainė optimizuota šioms naršyklėms: 
„Chrome“ 79 arba aukštesnei jos versijai / „Firefox“ 78 arba 
aukštesnei jos versijai / Microsoft Edge 44 arba aukštesnei 
jos versijai

Pradžia: prieiga prie „Ieškoti įmonės“ ekrano.

Produktai: visų „Coface“ siūlomų produktų aprašymai ir prieiga prie „Ieškoti įmonės“ ekrano.

API Sprendimai: susipažinkite su „Coface“ API sprendimais.

Econominės studijos: pasinaudokite „Coface“ ekonominių studijų komandos darbo rezultatais.

Kontaktai: pasirinkite šalį ir gausite mūsų komercijos specialistų kontaktinius duomenis. 

Kalba: pasirinkite kalbą, kuria norėsite dirbti iCON.

Išbandykite nemokamai: praneškite apie savo poreikius, ir mes su Jumis susisieksime.

Prisijungimas: įrašę el. paštą ir slaptažodį prisijungsite arba susikursite nemokamą paskyrą. 
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INFO!

Jei 30 minučių neatliksite jokių veiksmų, 
saugumo sumetimais būsite automatiškai atjungti.

INFO!

NAUDINGA ŽINOTI
Mūsų programėlė ICON yra 
optimizuota mobiliesiems 
įrenginiams. Jeigu naudojatės 
išmaniuoju telefonu ar planšete, meniu bus 
rodomas vertikaliai.

/ PRADŽIA
Pasinaudokite „Coface“ patirtimi: mūsų, pasaulinės kreditų draudimo rinkos lyderės, visuotinis 
informacijos tinklas ir rizikos analizė, padės Jums priimti geresnius verslo valdymo sprendimus
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/ IEŠKOTI ĮMONĖS
Prieš užsakydami informacinį produktą, pirmiausia mūsų duomenų bazėje įmonę turite susirasti. 
Greitosios paieškos juosta rodoma kiekvieno produkto puslapyje, todėl ieškoti bus dar lengviau.
Įmonės galite ieškoti ir prisijungę ir neprisijungę, naudodamiesi nemokama įmonių paieškos 
paslauga. 
Paieška galima pagal 2 kriterijus:

1 / pagal įmonės pavadinimą
• Tiesiog įveskite įmonės pavadinimą

ir išskleidžiamame sąraše pasirinkite 
šalį, kurioje yra ieškoma įmonė.

• Galite patikslinti paiešką įvesdami 
pašto kodą ir miestą.

• Paspauskite klavišą „Ieškoti“ arba
klaviatūroje paspauskite „Enter“ ir 
pradėsite įmonės paiešką mūsų 
duomenų bazėje

2 / pagal identifikatorius
• Įvesties laukelyje „PVM arba įmonės

kodas“ galite įrašyti bet kurį iš šių
identifikatorių ir išskleidžiamame sąraše
pasirinkti šalį, kurioje yra ieškoma įmonė.

• Taip pat galite naudotis ICON arba
Easy numeriu, jei kurį nors šių
identifikatorių jau estae gavę iš mūsų.
Šiuo atveju šalies pasirinkti nebūtina.

• Paspauskite klavišą „Ieškoti“ arba
klaviatūroje paspauskite „Enter“ ir
pradėsite įmonės paiešką mūsų
duomenų bazėje.

Šalies pasirinkimas

• Galite pasirinkti šalį išskleidžiamame sąraše
arba pradėkite rašyti šalies pavadinimą
paieškos juostoje ir pasirinkite vieną iš
siūlomų.

• Naudojantis abiem paieškos būdais, šalys,
kuriose produktas siūlomas, iškart parodomos
žaliai su žvaigždute (*).

• Jei šalies pavadinimas nurodytas juodai, reikia
užsakyti papildomą tyrimą.

Paspaudus mygtuką „Ieškoti“, bus parodyti 
įmonės paieškos rezultatai, įskaitant:

Paieškos kriterijus 
atitinkančių įmonių 

sąrašas

Rastų įmonių 
skaičius

Pasirinktos 
įmonės duomenys

Paspaudus ant įmonės pavadinimo, kairėje 
ekrano pusėje, žalia spalva bus parodyta 
daugiau informacijos apie įmonę:
- identifikatoriai;
- teisinė forma;
- paskutinė esminio informacijos

atnaujinimo data;
- jei yra, turima finansinė ataskaita 

(išsamus balansas, apyvarta).  

3 / Paieškos rezultatai
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ICON parodo, kurie 
produktai yra galimi 
internete

• Jei sąraše daugiau nei 20 įmonių, reikėtų
patikslinti paieškos kriterijus.

• Jei ieškomos įmonės paieškos rezultatuose
nėra, galite:

- ieškoti toliau arba
- užsakyti tyrimą (žr. 10 psl.), kaip pasiūlyta
rezultatų puslapio apačioje.

INFO!

Kad ir kuriuo paieškos būdu 
naudositės, gausite 
paieškos rezultatus pagal 
pateiktus kriterijus.

INFO!

Laikotarpiai, už kuriuos 
turimas išsamus balansas, 
parodo, kurie periodai bus 
pateikiami pilname raporte.

INFO!
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/ UŽSAKYTI PRODUKTĄ

1 / Produkto pasirinkimas
Rezultatų sąraše pasirinkus ieškomą įmonę, galimi produktai rodomi pagal 
kategorijas:     

Informacinės ataskaitos
- išsami ataskaita su stebėsena
- „Snapshot“ ataskaita su stebėsena
- išsami ataskaita
- „Snapshot“ ataskaita

Scores
- „DRA“ (įvertis, nusakantis

įmonės kreditingumą)
- „DRA“ su stebėsena

Credito rekomendacijos
- individuali kredito rekomendacija
su stebėsena
- individuali kredito rekomendacija
- „@Credit opinion“ su stebėsena
- „@Credit opinion“

Pasirinkite vieną jų ir:
jei jau esate prisijungę, spauskite 
klavišą „Tęsti“ ir pereikite į užsakymo 
puslapį. 

jei dar nesate prisijungę, padarykite tai 
dabar ir galėsite pereiti į užsakymo 
puslapį. 

Nustatę pateikimo kriterijus, 
paspauskite klavišą „Tęsti“ ir 
nurodykite prenumeratos būdą.

• Jei pasirinktas produktas jau
užsakytas, gausite tokią
informaciją:

3 / Prenumeratos pasirinkimas 
Prenumeratos puslapyje galite pasirinkti, kaip registruoti užsakymą: 

iš bet kurios prenumeratos, išrašant papildomą sąskaitą, - kaina bus 
nurodyta atitinkama valiuta;
iš prenumeratos, kuriai jau nustatytos sąskaitų išrašymo sąlygos, -kaina 
bus nurodyta taškais. 

Pasirinkę prenumeratos būdą, 
paspauskite klavišą „Tvirtinti“. 
Taip aktyvuosite savo užsakymą 
ir gausite produktą.

• Jei spustelėsite „Žiūrėti užsakymus“,
būsite nukreipti į „Mano užsakymai“
puslapį, kuriame matysite jau
užsakytus produktus.

4 / Produkto pateikimas 
Patvirtinus užsakymą, iškart pamatysite 
produktą pagal pasirinktus kriterijus

• Jei norite tai pačiai įmonei užsakyti dar vieną
produktą, spauskite klavišą „Grįžti“, esantį
produkto puslapio viršuje, kairėje pusėje.

• Jei norite užsakyti produktą kitai įmonei, ICON
meniu paspauskite mygtuką „Pradžia“, ir grįšite į
puslapį „Ieškoti įmonės“.

U
Ž

S
A

K
Y

T
I  

 P
R

O
D

U
K

TĄ

1

2

3

4

Užsakymo puslapyje primenama apie: 
pasirinktą produktą;       

pateikimo kriterijus;     

įmonės pavadinimą;  

produkto kainą.
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2 / Pateikimo kriterijai

Your delivery criteria are depending on the product you choose: 
− užsakę ,,DRA", galite rinktis kalbą;
− individualioms ir „@Credit opinion“ kredito rekomendacijoms galite rinktis kalbą

ir rodomos sumos valiutą;
− informacinėms ataskaitoms galite rinktis kalbą, rodomos sumos valiutą, balanso

formatą (vietinis arba tarptautinis), dokumento tipą (pdf arba html).
Pagal pasirinktus kriterijus bus teikiamas pradinis produktas ir paskesni
pranešimai, jeigu užsakoma stebėsena.

AR ŽINOTE?
Prenumeratą galima 

priskirti visiems 
produktams, kuriuos 

norite užsakyti, arba tam 
tikram produktų tipui. 

Kreipkitės į mūsų 
atstovus ir pateiksime 

Jūsų poreikius atitinkantį 
sprendimą.

INFO!
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5 / Konkretus užsakymas: prašymas atlikti tyrimą 
Tyrimo prašoma tada, kai ieškomos įmonės yra šalyje, kurioje informacija nėra pateikiama 
internetu („Ieškoti įmonės“ puslapyje juodai rodomų įmonių sąrašas). Arba, kai pastangos rasti 
įmonę, buvo nesėkmingos.

1 - Pasirinkite produktą
Paieškos rezultatų puslapio apačioje 
pasirinkite produkto tipą iš informacinių 
ataskaitų, „Scores“ ir kredito 
rekomendacijų. Tuomet išskleidžiamame 
sąraše pasirinkite norimą užsakyti 
produktą ir spauskite klavišą „Tęsti“.

2 - Užpildykite tyrimo užsakymo formą
Tuomet galėsite užpildyti: 

• “Įmonės informacijos” formą.

/ TIKRINTI STEBĖSENOS PRANEŠIMUS
• Jums prisijungus, „Prisijungimo“ meniu tampa „Mano paskyra“.

• Produktų stebėseną galite tvarkyti „Mano portfelyje“.

• Naujausius pranešimus apie produktą arba įmonę rasite
„Pranešimų“ kortelėje. Stebėsenos pranešimai išrikiuojami
nuo seniausio iki naujausio.

• Jei paspausite „Žiūrėti“,
pamatysite daugiau informacijos,
įskaitant:
• įmonės stebėsenos informaciją;
• informaciją apie įmonę;
• pokyčius.

• Esamų pranešimų sąrašą
galite filtruoti pagal ICON
numerį, šalį, pranešimo datą
ir įmonės identifikatorių.
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1 / Per pranešimų kortelę

Kuo daugiau įmonę identifikuojančių 
duomenų pateiksite, tuo didesnė 
tikimybė, kad mes rasime reikiamą 
įmonę ir pateiksime Jūsų užsakytą 
produktą.

INFO!

Neperskaityti 
pranešimai yra 
pažymėti

NEW!

• forma „Apie“ yra pritaikyta
kiekvienam pasirinktam produkto
tipui. Kiekviename išskleidžiamame
meniu pasirinkite pateikimo
kriterijus:
• Pateikimo greitis:

- Įprastas
- ,,Express"
- ,,Flash"

• Kalba:
- anglų
- italų
- ispanų
- prancūzų
- vokiečių

• Balanso formatas
- vietinis
- IBS – tarptautinis balansas

• Produkto valiuta
- vietinė
- EUR
- USD

• Dokumento tipas
- Adobe Acrobat (PDF)
- HTML
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/ MANO UŽSAKYMAI
„Mano paskyros“ meniu paspaudę klavišą „Mano užsakymai“ galite peržiūrėti visus 
anksčiau užsakytus produktus ir:
• anksčiau pateiktų užsakymų skaičių;

• užsakytų produktų sąrašą nuo seniausio iki
naujausio;

• nuorodą į produkto turinį.

1 / Filtrai
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„Stebėsenos“ kortelėje įmonių sąraše galite paspausti „Žiūrėti“ paskutinius pranešimus 
apie pasirinktą įmonę, ir taip pamatysite visus šiai įmonei suformuotus pranešimus, kad ir 
kokie produktai buvo užsakyti anksčiau.

• Rodomas informacinių ataskaitų,
„Scores“ ir kredito rekomendacijų
pranešimų, susijusių su šia įmone,
sąrašas

• Jei paspausite „Žiūrėti“,
pamatysite daugiau informacijos, 
įskaitant
• įmonės stebėsenos duomenis;
• informaciją apie įmonę;
• pokyčius.

Galite išdidinti sąrašą paspaudę vieną iš 
kortelių: „Informacinės ataskaitos“, 
„Scores“ arba „Kredito rekomendacijos“ 
ir peržiūrėti atitinkamo produkto tipo 
užsakymus

Taip pat filtrų pagalba galite paprastai 
ieškoti konkretaus produkto pagal: 
• Patį užsakymą:

• užsakymo laikotarpį nuo pasirinktos
datos ir (arba) iki pasirinktos datos;

• „Rodyti tik mano asmeniškai užsakytas
ataskaitas“: pagal numatytąsias nuostatas
rodomi visi kliento paskyroje užsakyti
produktai, tačiau pažymėję šią parinktį,
matysite tik savo užsakytuosius.

• užsakymo numerį;
• užsakymo statusą (įvykdytas, vykdomas,

atšauktas);
• ataskaitos tipą: kokio produkto ieškote; 
• Kliento įmonę
• prenumeratą: kuri prenumerata buvo

panaudota užsakymui.

• Įmonę, dėl kurios pateiktas
užsakymas:

• šalį;
• įmonės pavadinimą;
• įmonės identifikatorių: PVM

kodas, įmonės kodas ir kt.;
• iCON numerį;
• Jūsų nuorodą: jei įvedėte ją

teikdami užsakymą.

2 / Per stebėsenos kortelę

INFO!

Pagal numatytąją parinktį 
puslapyje rodoma 15 
užsakymų. Šį skaičių 
galite bet kada pakeisti. 
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2 / Užsakymo informacija
Užsakytų produktų sąraše matysite: 
 užsakyto produkto tipą: ataskaita, „Score“ arba rekomendacija; 

įmonės pavadinimą;
informaciją apie užsakymą: 

• užsakymo datą;
• savo nuorodą (gali būti įvedama teikiant užsakymą);
• prenumeratos nuorodą (techninė Jūsų panaudotos prenumeratos nuoroda);
• užsakyto produkto pavadinimą;
• užsakymo statusą (kurio būsena gali būti: įvykdytas, vykdomas, atšauktas,

ilgalaikis stebėjimas)

• Informaciją apie produktą, įskaitant:
• užsakymo numerį (techninė nuoroda),

kuris priskiriamas kiekvienam užsakymui;

• galimybę paspaudus „Žiūrėti“ pamatyti
užsakytus ir pateiktus produktus.

/ MANO PORTFELIS
„Mano portfelyje“ rasite įmonių, kurioms užsakėte bent vieną produktą, 
sąrašą ir jo apžvalgą.

1 / Mano portfelio apžvalga
Iš pirmo žvilgsnio susidarysite aiškų 
vaizdą apie savo portfelį:
• įmonių skaičių;

• stebimų įmonių skaičių.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, yra  paryškinti:
• stebėsena, kuri baigsis po savaitės;
• pranešimai nuo praėjusios savaitės.

2 / Pridėti ir pratęsti stebėseną

Portfelio sąraše pateikiamas įmonės numeris, šalis, ICON numeris ir stebėsenos, 
jei ji užsakyta, galiojimo pabaiga.

Galite atsiųsti visą išsamų įmonių sąrašą 
„Excel“ failu, kartu su užsakytais 
produktais, užsakymo datomis ir, jei 
užsakyta stebėsena, jos galiojimo pabaiga.  

• Paspaudus „Žiūrėti“, parodomi esami
pranešimai apie šią įmonę.

• Paspaudus „Pridėti/pratęsti stebėseną“,
prie kiekvienos portfelio įmonės atsiras
žymimasis langelis.

• Galite užsakyti stebėseną konkrečiam 
produktui arba išplėsti jau esamos
stebėsenos apimtį.

• Pasirinkę bent vieną įmonę, galite spausti
„Patvirtinti“ ir bus parodytas produktų su
stebėsena sąrašas.

• Išskleidžiamame sąraše galite pasirinkti
vieną produktą, paspausti „Tęsti“. Tada
pamatysite savo užsakymo santrauką ir
galiausiai galėsite „Tvirtinti“.
Dabar įmonei taikoma pasirinkta
stebėsena.
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INFO!

Produkto turinys lieka toks pat, kaip 
pateikus jį pirmąjį kartą; skaičiavimų data 
irgi lieka ta pati.

Būtinai patikrinkite stebėsenos 
pranešimus, kurie yra „Mano portfelyje“ 
ir susipažinkite su atnaujinta informacija!

INFO!

Galite vienu metu pridėti arba išplėsti 
stebėseną kelioms įmonėms. 

1
2

3
4
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 4      “Žiūrėti daugiau” leidžia pateikti klausimą apie užsakymą arba paprašyti skambučio. 
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/ MANO PRENUMERATA 
„Mano prenumeratoje“ galite tikruoju laiku sekti jau panaudotus taškus ir dar likusią 
procentinę nusipirktų taškų dalį.
Matydami galiojimo laiką, galite optimizuoti prenumeratos naudojimą ir iš anksto numatyti, 
kada reikės pirkti papildomų taškų

/ MANO PROFILIS 
„Mano profilyje“ galite: 

• pasitikrinti savo kontaktinius duomenis;

• atnaujinti numatytąsias nuostatas:

• sąsajos kalba (iš 16 galimų);
• ataskaitų valiuta (įmonės šalies

valiuta, eurai arba doleriai);
• balanso formatas (vietinis arba

tarptautinis);
• ataskaitos formatas (html, pdf,

paprastas tekstas);

• pasikeisti slaptažodį.

/ TERMINŲ ŽODYNAS
Verslo aplinkos vertinimai
„Coface“ ekonomistų ir statistikos specialistų surinkti duomenys, apibendrintai pateikti nuolat 
pasirodančiuose leidiniuose, pvz., mokėjimų tyrimuose, tiksliniuose tyrimuose arba apžvalgose.

Šalies rizikos vertinimas (CRA)
Vienos šalies įmonių bendros kreditavimo rizikos vertinimas ir jo kaita aštuonių lygių skalėje nuo A1 iki E.  
Šalies rizikos ekonominis vertinimas, nurodytas aštuonių lygių skalėje: A1, A2, A3, A4, B, C, D, E. 
Šis vertinimas siūlomas 161 šalyje.

Įmonės rizikos įvertis (DRA)
Įmonės rizikos įverčiu nusakoma įmonės įsipareigojimų nevykdymo tikimybė 12-os mėnesių laikotarpyje, 
nurodyta unikalioje skalėje nuo 1 iki 10, kuri parodo, kiek įmonė bus pajėgi įvykdyti savo finansinius 
įsipareigojimus sandorio šalims. Jis apskaičiuojamas remiantis įprastais finansiniais rodikliais, kaip antai: 
finansinis stabilumas, pelningumas, „Coface“ mokėjimų patirtis ir prašymai išmokėti draudimo išmoką, 
mokumo koeficientais, bei kokybiniais duomenimis, pvz., įmonės verslo aplinka ir valdymas.

Easy numeris
„Coface“ unikalus identifikatorius. 14 skaitmenų numeris suteikiamas pagrindinei įmonei, 19 skaitmenų – 
jos filialams. Pirma einančių nulių įrašyti nereikia. Jei įvedama mažiau negu privaloma skaitmenų, laukelis 
užpildomas automatiškai.

Teisiniai identifikatoriai
Įsitikinkite, kad pasirinkote reikiamą šalį, kadangi sąrašas skiriasi priklausomai nuo šalies. Įveskite įmonės 
identifikatoriaus reikšmę.

Sektorių rizikos vertinimas (SRA)
4 lygmenų rizikos skalė (žema, vidutinė, aukšta ir labai aukšta) ir jos tendencija 13-oje verslo sektorių 
(chemijos pramonė, mažmeninė prekyba, energetika ir kt.) iš šešių geografinių regionų.

Taškų vertė 
priklauso 

nuo susitarimo 
su Jūsų 

įmonės atstovu

SUSIKURKITE 
   API RAKTĄ: 

jeigu sutartyje 
numatytas API 
raktas, jį galite 
susikurti čia. 
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COFACE
A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas,
6 aukštas LT-01109 Vilnius
www.coface.lt

Telefonas: (+370~5) 2791727
El. paštas: office-lithuania@coface.com




