CÉGINFORMÁCIÓ

COFACE
CÉGINFORMÁCIÓ
SZOLGÁLTATÁSOK, ÜZLETE ÉPÍTÉSE
ÉS VÉDELME ÉRDEKÉBEN
A Coface céginformációs szolgáltatása
elôsegíti a gyors döntéshozatalt, az
ügyfelek igényváltozásának gyorsabb
követését, amely komoly versenyelônyt
jelent partnereink számára. Világszerte
egyedülálló, folyamatosan frissülô, 60 millió
céginformációt tartalmazó adatbázisunk,
üzleti tranzakcióihoz nélkülözhetetlen
információkkal segíti Önt a helyes
döntéshozatalban.

Nagyobb biztonság
Cégének

A tudás hatalom!

Naprakész információk
Átfogó és naprakész információink lehetôvé teszik partnereink számára, hogy
a valós lehetôségekre koncentráljanak,
és a bizalmon túl a tények által is megerôsített üzleti kapcsolatokat építhessenek ki. A Coface Central Europe teljesen
automatikus monitoring és információfeldolgozó szolgáltatásokat nyújt.
Ügyfeleink saját igényeikre szabottan
választhatják ki a vizsgált vállalatokat és
a jelentési paramétereket, amelyek alapján automatikusan tájékoztatást kapnak
az aktuális változásokról. Ez a megoldás lehetôvé teszi számukra a kritikus
eseményekre történô gyors reagálást.
Céginformációink segítik ügyfeleinket a
partnereikkel és pénzügyi tranzakcióikkal
kapcsolatos kockázatok kezelésében, és
támogatják hitelezési döntéseiket is.
Ügyfeleink a fontos döntéseket szakértôink által több, mint egy évtized alatt
összegyûjtött információkra alapozhatják, ezzel idôt és pénzt megtakarítva
vállalkozásuk számára. A kockázatok felismerése lehetôvé teszi, hogy megóvják
vállalkozásukat és profitjukat a csalással,
hibákkal, vagy késleltetett kifizetésekkel
összefüggô lehetséges veszteségektôl.

MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
A Coface Central Europe marketing szolgáltatásai
segítségével ügyfeleink olyan információkhoz juthatnak, amelyek elengedhetetlenül szükségesek
a globális gazdaságban a hatékony versenyzéshez.
A szolgáltatás jellemzôi
Az ICON adatbázisból összeállított címlisták, amelyek
megbízható hitelminôsítésû cégeket tartalmaznak.
Célcsoportok kiválasztása ország, iparág (NACE
kód), tevékenységi típus, árbevétel és az alkalmazottak száma szerint.
A marketinglista tartalma: ICON-szám, cégnév,
társasági forma, cím, iparág.
Kiegészítô információk: kapcsolattartó személy,
kapcsolattartó személy elérhetôségei, árbevétel
euróban, alkalmazottak száma, import- és exporttevékenység adatai.
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CÉGMONITORING

Üzleti hiteljelentésünk révén ügyfeleink
olyan értékes információkra tehetnek
szert, amelyek segítik potenciális üzleti
kapcsolataik értékelését és kereskedelmi partnereinek kategorizálását a jellemzô fizetési szokások és a megajánlható hitelkeret alapján.

Monitoring szolgáltatásunkkal ügyfeleink folyamatos tájékoztatást kapnak a partnereik helyzetében
bekövetkezett változásokról, így döntésük hatékonyabbá, a kockázat pedig ellenôrizhetôvé válik.

A szolgáltatás jellemzôi
Online adatbázis, amely a közép-keleteurópai régió, több mint 10 millió cégének adatait tartalmazza.
Választási lehetôség az azonnal lehívható,
elôzetesen kutatott online céginformációk
és az új, friss kutatás megrendelése között.
Adatbázisunkban évente 3,9 millió teljes
pénzügyi kimutatás (320 millió önálló jelentés) frissül.
Csôdinformáció a közép- és kelet-európai régió több, mint 550 ezer vállalatáról,
amelyet évente mintegy 80 ezer új adósságbehajtási esettanulmány egészít ki.
Az információ megrendelése és szállítása történhet interneten keresztül (HTML
vagy PDF formátumban), e-mailben,
faxon, vagy cégünk webes szolgáltatásán át (strukturált, XML vagy XBRL formátumban).
Választási lehetôség a helyi kimutatások
és az euró- vagy dolláralapú, nemzetközi számviteli szabvány szerinti (IFRS)
jelentések között.
A céginformáció minden esetben tartalmazza a hitelképesség vizsgálatát, a
fizetési szokás megítélését és cégünk
ajánlását a maximális hitelkeretre.
Az információk angolul, németül vagy
az adott ország saját nyelvén kérhetôek.

További információ:
Coface
H-1094 Budapest
Tûzoltó utca 57.
T.: +36 (1) 299 20 70
F.: +36 (1) 887 03 25
Email: iroda@coface.hu
Web: www.coface.hu

A szolgáltatás jellemzôi
Az elsô olyan korai elôrejelzô rendszer, amely egyetlen, egységes adatbázissal lefedi a közép-kelet-európai régió 15 országának vállalkozásait.
A személyre szabott szolgáltatások széles választéka áll rendelkezésre, igazodva az egyedi igényekhez
– kívánság szerint céginformációval kiegészítve.
Akár 28 egyedi paraméter folyamatos figyelése,
vagy a teljes körû pénzügyi jelentések automatikus
ellenôrzése és összevetése.
Az elmúlt 12 hónapot átfogó, visszamenôleges adatbázis azokról a cégekrôl is, amelyeket korábban cégünk
nem monitorozott.
Az ICON adatbázis változásainak automatikus ellenôrzése, elôre meghatározott gyakorlat szerint,
heti hét nap, napi huszonnégy órában.
Jól idôzített értesítések a változásokról, amelyek a
korábbi és az új állapot leírását egyaránt tartalmazzák.

A LEGNAGYOBB ÖNÁLLÓ CÉGADATBÁZIS
A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉGIÓBAN
Online adatbázisunk (ICON) a régió
(Bosznia, Bulgária, Csehország,
Észtország, FÁK-országok, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Oroszország, Románia, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia) több, mint 10 millió
cégének adatait tartalmazza.
Ezeket az adatokat a Coface Central
Europe gyûjtô-adatbázisából nyert
(DCON) információk egészítik ki.

