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V tem dokumentu so navedeni preprosti koraki za upravljanje kreditne zavarovalne pogodbe z 
aplikacijo CofaNet Essentials.
Za podrobnejšo predstavitev naše storitve so na vašem portalu v razdelku z dokumentacijo na 
voljo tudi drugi uporabniški priročniki.
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Uvod

CofaNet Essentials je spletna storitev 
za upravljanje polic družbe Coface, ki 
ponuja varen neposreden dostop do 
celovitih sistemov prevzemanja tveganj, 
kar omogoča učinkovito upravljanje 
kreditnih limitov. Zagotavlja vam svobodo 
in prilagodljivost pri upravljanju portfeljev 
domačih in tudi mednarodnih strank.

SPLOŠNI PREGLED
Ko ste se prijavili v portal s svojim 
uporabniškim imenom in geslom, lahko do 
CofaNet dostopate tako, da kliknete 
ikono Ce.

Za vstop v svoje spletno orodje za 
upravljanje kreditnih limitov kliknite ikono 
Ce »CofaNet Essentials«.



VODNIK ZA ZAČETEK / UPRAVLJANJE KREDITNEGA ZAVAROVANJA V COFANET PO KORAKIH / FOR SAFER TRADE 4

Uvod

1  Uporabnik za spreminjanje prednostnih 
nastavitev.

2  Center za obveščanje za preverjanje 
posodobitev portfelja.

3  Domena kupci za ocenjevanje kupcev in 
spremljanje tveganj.

4  Domena zamude za spremljanje plačil 
neplačanih faktur.

5  Pogodba za upravljanje pogodb.

6  Orodja za pomoč pri upravljanju s 
pogodbo.

7  Funkcije iskanja za opredelitev in 
dodajanje novih kupcev v portfelj.

7  Funkcije iskanja za opredelitev in 
dodajanje novih kupcev v portfelj.

8  Vaša številka pogodbe.

9  Vrstica za hiter dostop do najpogosteje 
uporabljenih funkcij 
z enim klikom.

1

2

3

4

5

6

7 8

9



VODNIK ZA ZAČETEK / UPRAVLJANJE KREDITNEGA ZAVAROVANJA V COFANET PO KORAKIH / FOR SAFER TRADE5

Uvod

1  Dostop do najpogosteje uporabljenih 
pogledov portfelja

2  Uporaba filtrov za optimiziranje pogleda 
portfelja.

3  Uporaba funkcije izvoz za izvoz portfelja 
v obliko xls.

4  Uporaba funkcije iskanja med tipkanjem 
za hitrejši prikaz rezultatov.

5  Ponazoritev produktov na enem 
zaslonu.

6  Označite glavne kupce kot »priljubljene«, 
da boste lahko z enim klikom dostopali 
do strani s podatki o podjetju.

KONCEPT PORTFELJA
CofaNet Essentials zagotavlja splošen 
pregled portfelja kupcev. Na enem zaslonu 
lahko vidite naročene produkte, znesek 
kritja in kreditno sposobnost za vsakega 
kupca ter status odločitve. Vsaka vrstica se 
nanaša na eno podjetje. Podjetju je lahko 
priložen en ali več produktov.
Za prikaz več podrobnosti lahko kliknete 
ime podjetja. Odprla se bo stran s podatki 
o podjetju.
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• Filter pregleda celoten portfelj tveganja in prikaže največ 100 rezultatov. Lahko kombinirate različne filtre.
• Funkcija iskanja med tipkanjem prikaže samo vsebino spodnje preglednice.
• Barvne oznake vam pomagajo razlikovati postavke upravljanja tveganja od postavk zamud plačil.

/ Dobro je vedeti
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Uvod: Na kratko o ...

1  Če imate več pogodb, lahko izberete 
pregled več pogodb za določenega 
kupca.

2  Za več informacij o identifikaciji podjetja 
kliknite Prikaži.

3  Za upravljanje postavk upravljanja 
tveganja in zamude plačil:

• kliknite Razširi, da prikažete več 
podrobnosti za izbrane postavke;

• sprožite posebna dejanja za 
obstoječe produkte;

• odprite prejšnje odločitve, sprejete za 
tega kupca.

4  Kliknite tukaj, da naročite kreditno 
odločitev ali informacijski produkt, 
zahtevate podaljšanje za zamude plačil 
ali pošljete obvestilo o zamudi plačil.
Predlagano dejanje je odvisno od vaše 
pogodbe.

KONCEPT STRANI S PODATKI O PODJETJU
Stran s podatki o podjetju je vstopna točka 
za vsa dejanja.

Zagotavlja podroben pregled naročenih 
postavk upravljanja tveganj in sporočenih 
postavk upravljanja zamud plačil ter 
prikazuje vsa dejanja, ki jih lahko sprožite 
za določeno podjetje.

1

2

3

4

Ocena tveganja podjetja (DRA) je prikazana kot lastnost vseh strank, za katere je bila sprejeta aktivna odločitev./ Kreditna ocena
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Ne pozabite

• V pogledu portfelja lahko stran s podrobnostmi o 
podjetju odprete tako, da kliknete ime podjetja. Stran 
s podatki o podjetju je vstopna točka za vsa dejanja: 
naročilo produkta, zahtevanje reprograma plačil ali 
pošiljanje obvestila o zamudi plačil.

• Za nadaljevanje na katero koli dejanje, kot je naročilo 
produkta ali pošiljanje obvestila o zamudi plačil, mora 
biti kupec naveden v vašem portfelju. Za dodajanje 
novega kupca v portfelj uporabite funkcijo iskanja.
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Kako v svoj portfelj dodam podjetje?

Za upravljanje kritja, naročanje informacij 
ali pošiljanje obvestila o zamudi plačil 
morate potencialno stranko ali kupca najti 
v naši svetovni podatkovni zbirki.

Za dodajanje novega podjetja lahko 
uporabite funkcije iskanja v glavi vsake strani.

1  Za hitro iskanje lahko uporabite funkcijo 
iskanja s samodokončanjem, ki je 
povezana z Googlom. Ob vnašanju 
imena podjetja storitev iskanja vrne pet 
predvidevanj. Izberite podjetje in kliknite 
V redu, da dokončate iskanje.

 Če rezultat iskanja na vrne podjetja, ki 
ga iščete, lahko: 
• spremenite iskanje ali 
• razširite iskanje.

2  Lahko pa tudi uporabite funkcijo 
napredno iskanje. Izberite državo, nato 
pa iščite po imenu podjetja ali pravnem 
identifikatorju.

Kupca lahko poiščete z različnimi pogoji 
iskanja. Pravni identifikator je po navadi 
najvarnejši način za iskanje podjetja.
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Kako v svoj portfelj dodam podjetje?

Rezultati iskanja prikažejo seznam podjetij, ki 
ustrezajo pogojem iskanja.
Če je podjetje, ki ga iščete, prikazano na 
seznamu, kliknite ime podjetja, da prikažete 
njegove podatke in ga dodate v svoj portfelj.

Če podjetje ni prikazano, kliknite Napredno 
iskanje, da razširite seznam, ali Ustvari 
podjetje.

Za dodajanje podjetja v portfelj morate 
naročiti produkt.
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Kako zahtevam kritje?

Ko sklenete novo poslovno razmerje ali 
samo načrtujete naslednjo dobavo, se 
morate prepričati, da imate za kupca 
pozitivno kreditno odločitev, ki krije skupni 
odprti znesek.

Kako zahtevate kritje v nekaj preprostih 
korakih:

1  Na strani s podatki o podjetju v polju 
izbira dejanj izberite zahtevan produkt 
(seznam postavk je odvisen od vaše 
pogodbe).
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Kako zahtevam kritje?

2  Vnesite podatke o svojem zahtevku. 
Znesek v tisočih EUR – edino obvezno 
polje.

 Prav tako lahko vnesete:
• najnižje kritje, ki je potrebno za 

sprejetje posla;
• plačilne pogoje;
• številko EasyNumber poroka, če ste 

plačilo zavarovali pri tretji stranki 
(bančna varščina in druge vrste 
zavarovanja);

• po potrebi lahko v polje za 
komentarje vnesete dodatne 
podrobnosti.

3  Zahtevek dokončate tako, da kliknete 
Potrdi. V pogledu portfelja se 
samodejno prikaže status zahtevka.

Ko ste poslali prvotni zahtevek, bodo morda 
na voljo različna dejanja za ta zahtevek. 
Lahko boste preklicali svoje odločitve, jih 
preoblikovali v drug produkt ali spremenili 
tako, da bo zahtevan višji ali nižji znesek.

Vedno prikažite vse podrobnosti o kreditni 
odločitvi, saj so nekatere kreditne odločitve
odvisne od porokov, komentarjev oddelka 
prevzemanja tveganj itd.
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Video vadnica

Video - Get Started Video - The basics

http://video.coface.com/com/COFANET_GET_STARTED_EN.mp4
http://video.coface.com/com/THE_BASICS_EN.mp4
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