УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

СЪБИРАНЕ НА
ВЗЕМАНИЯ ОТ КОФАС
ВИСОКИЯТ ПРОЦЕНТ НА НЕСЪБРАНИ
ВЗЕМАНИЯ НАМАЛЯВА ЛИКВИДНОСТТА
Събирането на вземания от Кофас подобрява
ликвидността и предпазва от загуби. Нашите
експерти използват своите компетентни познания,
за да Ви предоставят подкрепа по всички въпроси,
свързани със събирането на вземания.

Услуги от
първа ръка

Докато Кофас се грижи за събирането на Вашите
вземания, Вие ще имате възможност да се
фокусирате върху приоритетните за Вашия бизнес
дейности. Нашите специалисти разполагат със
задълбочени познания за бизнес културата в
Централна и Източна Европа, както и отлично
разбират икономическите фактори, които
влияят върху поведението при плащанията.

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
Участието на трета страна ускорява събирането. Ние се занимаваме
с времеотнемащите процедури, което позволява на нашите клиенти
да се фокусират върху основната
си дейност.
Ние помагаме за намаляване на риска, увеличаване на ликвидността,
подобряване на паричните потоци
и в резултат - на възвръщаемостта
на вложения капитал, което води до
подобряване на кредитната оценка
на нашите клиенти.
Особености на услугата
Местно и международно събиране на неоспорвани дългове между юридически лица.
Мрежа от тясно свързани местни
и международни кореспонденти.
Заявка, мониторинг на фазите
на процеса по събиране, доклади за статус и статистика чрез
онлайн достъп на клиентите до
специализираната система за
събиране на вземания DCON.

Софтуерът за процеса по събиране се адаптира
според дълга, длъжника и характеристиките на
клиента.
Обичайните мерки при събирането включват
напомняне, телефонни разговори, лични срещи
и преговори за изплащане на дълга.
Правни консултации и действия от специализирани юристи, работещи за и с Кофас.
Ефикасна автоматизирана система за управление на събирането на дългове.
Електронен обмен на данни между системите на
клиентите и нашата онлайн база данни DCON.

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

КОНСУЛТАЦИИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КРЕДИТНИЯ РИСК
Чрез нашите услуги за консултиране по управление на
кредитния риск се анализират
съществуващите системи и се
откриват възможностите за подобряване на процесите и намаляване на разходите.
Нашите консултанти внедряват
информацията, осигурена от
информационната ни база данни ICON, както и добрите практики от над 65-годишния опит
на Кофас в управлението на
кредитния риск.
При необходимост в процеса се
включват и наши партньори –
правни кантори, специализирани във възстановяването на
дългове и производства по несъстоятелност.
Ние също си партнираме тясно
и с централата на Кофас Груп в
Париж и отдела й за проучване
на риска и икономическото състояние на страните.
Особености на услугата
Анализ на вземанията.
Оценка на методите за събиране с препоръки за подобряването им.
Обучение на служителите по
управление на вземанията.
Консултации при изграждането на ефективни методи за напомняне и възстановяване на
вземанията.
Правна подкрепа преди, по
време на и след дейностите за
възстановяването и при производство по несъстоятелност.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
(02) 821 37 35
OFFICE@COFACE.BG
www.coface.bg

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА
Услугите на Кофас покриват целия процес по
управление на вземанията. Нашите експерти
помагат на клиентите ни да минимизират нуждата
си от външно финансиране, като подобрят
обръщаемостта на вземанията.
Нашият модулен подход позволява на клиентите
да възложат целия процес или само отделни
части от него. Професионални екипи и ефективни
софтуерни системи оптимизират целия процес
по събирането – от генерирането и изпращането
на фактури и уведомителни писма, през
последващите етапи, до окончателното събиране
на дължимите суми. Ние извършваме цялостното
администриране на процеса и по този начин
нашите клиенти имат възможност да развиват
бизнеса си.
Особености на услугата
Аутсорсинг на целия портфейл с вземания от
юридически лица или определени части от него.
Фокус върху дейността преди възникването на
необходимост от събиране на вземания чрез непрекъснат директен контакт с длъжниците през
целия период на плащане.
Автоматично стартиране на процедурите по събиране след закъснения при плащанията.
Гъвкав интерфейс за безопасно и удобно прехвърляне на данни.

НАЙ-ГОЛЯМАТА ОБЩА БАЗА ДАННИ
В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Нашите експерти са подпомагани от
онлайн базата данни за събиране на
дългове (DCON) и актуални данни от
информационната база данни (ICON).
Базата данни (ICON) покрива над 10 милиона
компании в Босна, България, Хърватска,
Република Чехия, Естония, Унгария, Косово,
Латвия, Литва, Македония, Молдова,
Монтенегро, Полша, Румъния, Русия,
Сърбия, Словакия, Словения, Украйна.

