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Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

 

Coface sāk piedāvāt mobilo aplikāciju biznesa risku pārvaldīšanai 
 

Starptautiskā kredītrisku apdrošināšanas kompānija „Coface” laidusi klajā mobilo 

aplikāciju, kas nodrošina piekļuvi jebkurā vietā un laikā tiešsaistes datu bāzei. „Coface” 

biznesa risku pārvaldes platforma „Cofanet” apkopo finanšu analītiķu vērtējumus par 

60 miljoniem pasaules uzņēmumu. Mobilo aplikāciju būs iespējams lejupielādēt 

viedtālruņos, izmantojot „Apple App Store” un „Google Play Store”. 

 

Jaunā tehnoloģija, nosaukta „CofaMove”, ir novatorisks pieteikums darījumu risku 

apdrošināšanas tirgū. Mobilā biznesa risku pārvaldes platforma dod iespēju vienmēr turēt ‘pa 

rokai’ vērienīgu informācijas avotu, kas nepieciešams, pieņemot lēmumu par jaunu biznesa 

partneru izvēli.  

 

„Latvijas uzņēmējiem šie ir lieliski jaunumi, jo, izmantojot mobilo aplikāciju, būs iespējams 

momentā uzzināt, kāds ir potenciālā darījuma partnera uzticamības reitings, to vai vispār ir 

vērts ar konkrēto kompāniju uzsākt jebkādu sadarbību. Pašreiz „Cofanet” ir pieejama 

informācija par aptuveni 10 tūkstošiem ekonomiski aktīvajiem Latvijas uzņēmumiem,” 

komentē Sandra Smiltniece, „Coface” Latvijas filiāles pārstāve.   

 

Jaunās aplikācijas „CofaMove” iespējas nodrošina uzņēmuma identifikāciju, informāciju par 

uzņēmuma kredītreitingu, kredītlimita seguma rekomendācijua, kā arī iespēju online 

iegādāties biznesa risku apdrošināšanas produktus. Līdz gada beigām piedāvājuma klāsts tiks 

paplašināts. Aplikācija ir pieejama vairākas valodās un 40 tūkstoši pašreizējo „Cofanet” 

lietotāju jauno aplikāciju saņems bez maksas. 

 

"”CofaMove” ir jauns solis inovāciju virzienā, tas, uz ko vienmēr esam aicinājuši savus 

klientus. Šis jaunais biznesa instruments apmierina mūsdienu pieprasījumu pēc mobilām 

tehnoloģijām, vienlaicīgi paverot plašākas perspektīvas atbildīgai riska pārvaldībai 

uzņēmējdarbībā. Pateicoties integrētajai tehnoloģijai, mūsu starptautiskie klienti varēs 

izmantot šo jauno rīku globālā mērogā jau no pirmās dienas, " komentē Patrīcija Luskana 

(Patrice Luscan), „Coface” mārketinga un stratēģijas direktore.  

 

Sandra Smiltniece 

„Coface” Latvijas filiāles  

pārdošanas un mārketinga direktore 

 

Par Coface 

Coface Grupa ir pasaules līderis kredītrisku apdrošināšanā, kas piedāvā uzņēmumiem risinājumus, lai pasargātu 

biznesu no finanšu riskiem – gan vietējā, gan eksporta tirgū. Coface Grupas 4400 darbinieki 2013.gadā 

sasniedza kopējo apgrozījumu 1,4 miljardus eiro. Tieši vai netieši pārstāvēts 98 valstīs Coface nodrošina 

pakalpojumu 37000 uzņēmumu 200 pasaules valstīs. Katru ceturksni Coface publicē risku novērtējumu 160 

valstīm, balstoties uz savu ekspertu zināšanām par kompāniju maksājumu uzvedību. Francijā Coface ir valsts 

eksporta garantiju pārvaldītājs. www.coface.com 

 

http://www.coface.com/

