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A magas követelésállomány
rontja likviditását
A Coface követeléskezelési szolgáltatásával
javíthatja cége likviditását és pénzügyi eredményét.
Munkatársaink széles körû szakértelmükkel segítik
Önt minden követeléskezeléssel kapcsolatos
feladatban. A Coface gondoskodik az idôigényes
behajtási intézkedések megtételérôl – így Ön
üzleti feladataira koncentrálhat. Követeléskezelô
munkatársaink mélyreható ismeretekkel
rendelkeznek a közép- és kelet-európai régió
üzleti kultúrájáról, és pontosan értik a
fizetési szokásokat befolyásoló gazdasági
tényezôket.

Szolgáltatások
egy kézbôl

Behajtás
Követeléskezelésben jártas szakembergárdánk bevonásával lerövidül a behajtási folyamat, az idôigényes és bonyolult
eljárások átvállalásával, így ügyfeleink
fô tevékenységükre koncentrálhatnak.
Segítünk csökkenteni a kockázatokat,
javítani a cash flow helyzetet, a fizetôképességet és ezáltal a tôkemegtérülési
mutatókat, ami magasabb hitelminôsítési
besorolást jelent ügyfeleink számára.
A szolgáltatás jellemzôi:
Belföldi és külföldi, B2B, nem vitatott
követelések behajtása.
Szoros belföldi és külföldi szakértôi
hálózat.
Megrendelés, a behajtási lépések figyelemmel követése, jelentések és statisztikák a DCON rendszeren keresztül.
A behajtási folyamat a követelés, az
adós és a megbízó jellegzetességeihez
igazítva.

Az általános munkafolyamat többek között ütemezett felszólításokat, telefonos intézkedéseket,
személyes találkozókat és a fizetési határidôk
egyeztetését foglalja magában.
Jogi tanácsadás és jogi lépések megtétele saját
jogászaink vagy partner ügyvédi irodáink révén.
Hatékony és automatizált behajtási rendszer a kis
összegû követelések kezelésére.
Nagy volumenû adatok elektronikus átvitele a megbízó nyilvántartási rendszere és a DCON között.
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Követeléskezelés
A Coface teljes körû követeléskezelési szolgáltatása magában foglalja a
szolgáltatás minden láncszemét. Szakértôink segítségével ügyfeleink likviditási helyzete javul, így csökkennek
igényeik a külsô pénzügyi forrásokra.
A moduláris megközelítés lehetôvé teszi ügyfeleinknek, hogy kiszervezzék a
számlákkal kapcsolatos teljes ügymenetet vagy annak választott részeit. Profi
csapat és hatékonyság jellemzi az egész
követeléskezelési munkafolyamatot, a
számlák, valamint figyelmeztetô levelek kiállításától és kiküldésétôl kezdve,
a késedelmes összegek behajtásáig. Mi
átvállaljuk az adminisztratív feladatokat,
míg Ön szabadon fejlesztheti vállalkozását!
A szolgáltatás jellemzôi:
A követelési állomány teljes számlakezelése vagy részfeladatainak kiszervezése
B2B behajtásra.
Segítség a számlával kapcsolatos teljes
ügyintézésben: a számlaadatok létrehozása, számlakibocsátás, számlák kiküldése, a fizetések figyelemmel kísérése,
felszólítások kiküldése és jogi lépések
megtétele.
A hangsúly a tényleges behajtást megelôzô eljárásokon van, amelynek alapja
a folyamatos kapcsolat az adósokkal a
fizetési idôszakban.
A követelésbehajtási eljárás automatikus
elindítása késedelem esetén.
Rugalmas, egyszerû
adatátadás.

és

biztonságos

HITELKOCKÁZATI TANÁCSADÓI
SZOLGÁLTATÁSOK
A hitelkockázat kezeléssel kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatásunkat úgy terveztük meg, hogy megvizsgálja a meglévô rendszereket és azonosítsa a
lehetôségeket, hogy a költségek csökkenthetôek legyenek és a folyamat javuljon.
Tanácsadóink az ICON adatbázis információira támaszkodnak, valamint a tapasztalt behajtó
munkacsoportok szakértelmére.
Jogi adósságbehajtásra és a fizetésképtelenségi
eljárásra szakosodott ügyvédi irodák is csatlakozhatnak csapatunkhoz szükség esetén.
Szorosan együttmûködünk a Coface Country Risk
and Economic Research osztályával.
A szolgáltatás jellemzôi:
A kintlévôségek elemzése.
A jelenlegi behajtási módszerek értékelése és javaslattétel azok javítására.
Követeléskezelési képzés nyújtása.
Segítségnyújtás a hatékony fizetési felszólítások és
követelésbehajtási módszerek kidolgozásában.
Jogi tanácsadás a követelésbehajtás és a fizetésképtelenségi eljárás elôtt, alatt és után.
Egyes iparágak vagy piacok kockázatelemzése a
vállalkozások hitelminôsítése és fizetésképtelenségi
statisztikák alapján.

A legnagyobb cégadatbázis
a kelet-közép-európai régióban
Szakértôink munkáját online követeléskezelô adatbázisunk (DCON) és folyamatosan
frissülô céginformációs adatbázisunk (ICON)
segíti.
ICON rendszerünk több mint 10 millió céget
tartalmaz Boszniában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Észtországban,
Magyarországon, Koszovóban,
Lettországban, Litvániában, Macedóniában,
Moldovában, Montenegróban, Lengyelországban, Romániában, Oroszországban,
Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában,
Ukrajnában és a FÁK országaiban.
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