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Lisboa, 16 de Setembro 2014

Lançamento da aplicação CofaMove: a CofaNet em movimento
A Coface oferece agora aos seus clientes uma aplicação para smartphones que permite o
acesso às principais funcionalidades da Cofanet, a plataforma online de gestão dos contratos
de seguro de crédito. a aplicação estará disponível para desgarregar na Apple App Store e na
Google Play Store.
Denominada CofaMove, esta aplicação inovadora para o mercado do seguro de crédito
permite-lhe levar consigo a informação sobre as coberturas da Coface. Com esta nova
ferramenta sempre à sua disposição, os gestores de crédito podem melhorar a sua
capacidade de resposta, na tomada de decisões de risco, proporcionando mais facilmente
informação à rede comercial. Por sua vez, a força de vendas será mais eficaz nos processos
de prospecção e negociação, dispondo da informação imediata da avaliação da Coface sobre
a capacidade dos seus compradores cumprirem a tempo os seus compromissos comerciais
de pagamento.
As actuais funcionalidades da CofaMove incluem a identificação da empresa, a consulta de
cobertura e a solicitação de produtos de seguro de crédito; está previsto que sejam ampliadas
no final do ano. A aplicação é multilingue e estará disponível para cerca de 40.000 utilizadores
da CofaNet sem qualquer custo adicional.
"O lançamento da CofaMove é um novo passo no caminho da inovação, que iniciámos em
2012 com o TopLiner. Na Coface estamos muito atentos às necessidades dos nossos
clientes. Esta nova ferramenta satisfaz uma procura tecnológica e abre perspectivas para
melhorar a gestão do risco no terreno. Através da nossa plataforma tecnológica integrada, os
nossos clientes internacionais podem usar esta ferramenta ao nível mundial desde o
primeiro”, afirma Patrice Luscan, Director de Marketing e Estratégia do Grupo.
PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Cláudia MOUSINHO - 211 545 408 | claudia.mousinho@coface.com
Sobre a Coface:
O Grupo Coface, líder mundial em seguro de crédito, oferece às empresas em todo o mundo soluções
globais para protegê-las do risco de incumprimento financeiro dos seus clientes, tanto no Mercado
doméstico como na exportação. Em 2013, o Grupo, apoiado pelos seus 4.400 colaboradores, registou
um volume de negócios consolidado de €1.440 mil milhões. Com presença directa e indirectamente em
97 países, segura as transacções de cerca de 37.000 empresas em mais 200 países. A cada trimestre
a Coface publica as suas avaliações de risco país para 160 países, com base no seu conhecimento
exclusivo do comportamento de pagamento das empresas e na experiência dos seus 350 analistas de
risco, que usufruem de grande proximidade dos clientes e dos seus devedores.
Em França, a Coface gere as garantias públicas à exportação em nome do Estado Francês.
www.coface.pt
Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
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