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INTERNETOVÁ APLIKACE A ELEKTRONICKÉ POSTUPOVÁNÍ POHLEDÁVEK

eFactoring



–  Uvažujete o moderním způsobu elektronického 
postupování pohledávek?

–  Chcete mít neustálý přehled o Vašich 
factoringových obchodech?

–  Hledáte nástroje pro lepší plánování 
finančních toků?

Vaším řešením je internetový informační 
systém eFactoring.

Co Vám pomůžeme vyřešit?
Systém eFactoring je nejmodernější doplněk 
k našim factoringovým službám. Tento zabezpečený 
přenos dat přes internetovou aplikaci Vám 
umožní lépe plánovat obchodní aktivity, efektivně 
řídit finanční toky a přinese Vám úspory času 
a administrativních nákladů.

eFactoring Vám přináší

Jak eFactoring funguje?
Internetový systém eFactoring je ideálním řešením 
pro klienty, kteří chtějí mít on-line veškeré dostupné 
informace o factoringových obchodech. Data je 
možné tisknout a snadno exportovat do jiných 
formátů. Po zabezpečeném přihlášení aplikace 
umožňuje pasivní a aktivní operace.

Vstupní obrazovka eFactoringu

Přehled upomínek

Detail jednotlivé postoupené pohledávky  
dle zaúčtování

–  postupování pohledávek na základě 
elektronického podpisu

–  přístup k přehledům a dalším datům 
factoringové spolupráce

–  moderní plánování finančních toků 

eFactoring
On-line přístup k přehledům sald pohledávek, statistikám  
a dalším datům factoringové spolupráce



Aktivní operace

–  elektronicky podepsané pohledávky je možné 
postupovat přes internetové rozhraní přímo 
do Factoringu České spořitelny, čímž se urychlí 
financování pohledávek a zjednoduší administrativa 
s tištěnými doklady

–  elektronický podpis lze dle zákona č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu, používat i ke komunikaci 
s ostatními subjekty (např. některými státními 
institucemi)

Pasivní operace

–  možnost detailního sledování aktuálního stavu 
pohledávek a čerpání limitů na jednotlivé 
odběratele on-line 24 hodin denně z kteréhokoliv 
místa na světě, kde se lze připojit k internetu: 
– podle jednotlivých faktur 
–  souhrnně za zvolené období podle vystavení 

či splatnosti faktur

–  snadný a přitom zabezpečený přístup k přehledům 
o objemu financí, které máte k dispozici

–  sledování platební morálky Vašich odběratelů

–  aktuální přehled všech obchodních kontraktů 
a jejich podmínek

–  vyhledávání konkrétních avíz či jejich přehledů 
v časových intervalech

–  sledování statistik Vašich obratů přes factoring 
a počet postoupených faktur v čase

–  monitoring Vašich odběratelů – sledování veřejně 
dostupných informací z několika zdrojů o zjištěném 
negativním stavu Vámi vybraných odběratelů

Komu je eFactoring určen?
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–  factoringovým klientům využívajícím 
tuzemský, exportní nebo reverzní factoring

–  klientům využívajícím službu správa a inkaso 
pohledávek

Naše služby v kostce
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Factoring České spořitelny, a.s. 
Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 956 770 711, fax: +420 956 641 614 
e-mail: marketing@factoringcs.cz

Informace o našich službách v oblasti  
mezinárodního factoringu na Slovensku,  
v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku a Rumunsku 
získáte v oddělení mezinárodního factoringu 
na telefonním čísle: +420 956 770 750.

Regionální korporátní centra

Podrobnější informace o factoringu  
Vám rádi poskytneme i v regionálních korporátních 
centrech České spořitelny v těchto městech: 

Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, 
Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň,  
Praha, Ústí nad Labem, Zlín.

Factoring České spořitelny disponuje sítí regionálních obchodních manažerů po celé České republice. 
Naši pracovníci jsou připraveni s Vámi projednat podmínky možné spolupráce a budou Vám k dispozici v čase 
a místě, které Vám budou vyhovovat. Aktuální jména obchodních manažerů naleznete na: www.factoringcs.cz.

tel.: 603 149 341

tel.: 724 965 813 tel.: 602 644 560

tel.: 602 644 540 tel.: 602 268 944

tel.: 602 615 138
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Člen Factors Chain International

Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty 
v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal 
práva a závazky účastníků. Jakékoliv kopírování, šíření či využívání 
obsahu nebo jeho částí bez výslovného souhlasu České spořitelny 
je zakázáno.

www.factoringcs.cz
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