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Mobilioji programėlė CofaMove: CofaNet tampa mobilus 

 

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. 11 d. Coface savo klientams siūlo mobiliąją programėlę, kuri leis naudotis 
pagrindinėmis CofaNet funkcijomis bet kur ir bet kada. CofaMove – internetinė prekinio kredito draudimo 
valdymo platforma. Nemokamą programėlę galima parsisiųsti iš App Store ir Google play. 

Ši inovatyvi prekinio kredito draudimo rinkos aplikacija suteikia galimybę pasiimti Coface draudimo 
informaciją kartu su savimi. Turint po ranka informaciją apie įmones galima paprastai ir greitai pagerinti 
kredito vadovų įmonių rizikos vertinimo greitį bei optimizuoti pardavimo vadovų kasdienį darbą. Be to, 
remdamiesi po ranka esančia informacija pardavimų vadovai gali efektyviau bendrauti bei derėtis. 

Pirmosios CofaMove versijos funkcijos susideda iš įmonių paieškos (duomenų bazė), klientų portfelio 
būsenos stebėjimo (limitų sprendimai) bei kredito draudimo ir informacinių produktų užsakymo. Iki metų galo 
planuojama funkcijas išplėsti. Programėlė yra nemokama ir galima įvairiomis kalbomis. Planuojama, kad ja 
naudosis 40 000 CofaNet vartotojų. 

"CofaMove yra naujas žingsnis Coface inovacijų kelyje, kuriuo eiti kviečiame esamus ir potencialius klientus. 
Pradėję nuo 2012 m. pristatyto TopLiner žengiame toliau su mobiliąja programėle, online draudimu 
EasyLiner ir CofaNet patobulinimais Policy/Cash Master. Esame labai atidūs savo klientų poreikiams. Šis 
naujas įrankis atitinka technologijų poreikį bei atveria perspektyvas operatyvesniam rizikos valdymui. Nuo 
šiandien integruotos techninės platformos dėka mūsų tarptautiniai klientai gali naudoti įrankį pasauliniu 
mastu“- sako Patrice Luscan, Coface Grupės Marketingo ir Strategijos Vadovė. 
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Apie Coface: 

     „Coface“ grupė – tai pasaulinė lyderė, siūlanti visame pasaulyje įmonėms savo sprendimus, padedančius 
apsisaugoti nuo klientų finansinių įsipareigojimų nevykdymo tiek šalies vidaus, tiek eksporto rinkose. „Coface“ grupėje, 
kurioje dirba 4400 darbuotojų, pernai  metų apyvarta siekė 1,440 mlrd. EUR (4,972 mlrd. Lt). „Coface“ 98 pasaulio 
valstybėse, tiesiogiai arba netiesiogiai, užtikrina daugiau nei 37 000 sandorių su įmonėmis, veikiančiomis daugiau nei 
200 šalių. Kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje kompanija skelbia 160 šalių rizikos vertinimus, paremtus 350 profesionalių 
rizikos analitikų vertinimais ir išskirtine „Coface“ valdoma informacija apie įmonių mokėjimų discipliną. 

    Prancūzijoje „Coface“ valstybės vardu valdo valstybės garantijas dėl eksporto. „Coface SA" akcijos 
kotiruojamos Paryžiaus vertybinių popierių biržoje (Euronext-Compartment A). 
ISIN: FR0010667147 / Trumpinys: COFA. 

www.coface.com<http://www.coface.com/ 
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