Evaluare Companii și Informații de Afaceri

Monitorizarea partenerilor
de afaceri

Utilitatea fundamentală a acestui serviciu este reprezentată de furnizarea
informațiilor valoroase ce vă oferă posibilitatea evaluării potențialelor relații
de afaceri și clasificării partenerilor pe baza evaluării situației generale și
financiare.

De ce să optaţi pentru serviciul de monitorizare
Coface?
Serviciile de monitorizare reprezintă cel mai eficient instrument pentru obţinerea de informaţii
actualizate despre schimbarea situaţiei partenerilor de afaceri, oferind posibilitatea adoptării
unor măsuri adecvate în relaţiile comerciale cu aceştia.
Monitorizarea partenerilor oferă posibilitatea unor reacţii rapide şi eficiente atât în cazul unor
incidente critice (insolvabilitate, cazuri de colectare debite, incidente de plăţi), cât şi a unor
evoluţii favorabile survenite în situaţia acestora, economisind astfel resurse financiare şi
umane ce pot fi utilizate în activitatea de bază.
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Ce reprezintă pentru dumneavoastră serviciul de
monitorizare Coface?
●● Informaţii despre schimbările intervenite în situaţia partenerilor de afaceri
●● Accesarea selectivă a parametrilor ce pot fi incluşi în monitorizare, în funcţie de criteriile

specifice strategiei şi ofertei dumneavoastră:
●● Înregistrări de insolvabilitate (faliment, reorganizare, lichidare)
●● Informaţii financiare
●● Evaluarea solvabilităţii şi limita maximă de credit
●● Comportamentul de plată (verificarea incidentelor bancare- CIP, datorii la Bugetul de Stat,

Portalul Instanţelor)
●● Cazuri de colectare creanţe înregistrate în baza de date Coface
●● Perioada standard de monitorizare: 12 luni
●● Notificarea automată realizată electronic (e-mail)

Care sunt beneficiile monitorizării partenerilor
de afaceri cu ajutorul Coface?
●● Obţinerea în timp real a informaţiilor actualizate despre schimbări de maximă

importanţă în situaţia partenerilor de afaceri
●● Posibilitatea dezvoltării parteneriatelor cu potenţial ridicat, respectiv adoptarea unor

măsuri de precauţie în relaţia celor cu un grad ridicat de risc
●● Transmiterea automată a informaţiilor actualizate despre parteneri, economisind

astfel resurse financiare şi umane, ce pot fi utilizate în activitatea curentă

Pentru mai multe informații:
Tel: 0040 21 231 60 20
www.coface.ro
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