Abonnemang

Finansiell och administrativ lösning för återkommande fakturering
Vår abonnemangsservice innebär att vi tar över all administration kring abonnemangsavtalen. Det vill säga vi skickar fakturorna, bevakar betalningar, skickar påminnelser,
tar hand om uppsägningar, och kan även erbjuda inkassotjänster.

ARVATO ONLINE
Via Arvato Online, vårt business intelligenceverktyg, har du full insyn och kontroll över
din kundreskontra, du får information om
fakturastatus, ekonomisk status, månatliga
bokföringsunderlag, hittar en mängd manuella och automatiska rapporter och mycket,
mycket mer.

Lägre ekonomisk risk
Vi erbjuder olika finansieringslösningar där ditt företag överlåter hela eller en del av fordringarna redan när avtalet med kunden ingås. Alternativt kan överlåtelsen ske löpande vid
varje avisering.

Ökad kundnöjdhet
Om dina kunder har frågor om inbetalningar, vill ha en fakturakopia etc så är det oss de
kontaktar. Detta frigör tid på din egen kundtjänst och kunderna upplever ännu bättre
service.

MINA SIDOR
Dina kunder kan logga in och ta del av information om sina fakturor, skriva ut fakturor,
lägga upp konto och delbetaling, betala via
kort samt skicka meddelande till oss.

Fakturamöjligheter
Om du så önskar har du möjlighet att lägga till en aviseringsavgift, skicka avisering via
e-mail och erbjuda Autogiro. Alla obetalda fakturor från föregående månad finns med på
månadsfakturan. Du kan även enkelt lägga till erbjudanden på befintlig abonnemangs
faktura och därmed öka din försäljning.
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Frigör tid
Ökad likviditet
Bättre service
Skräddarsydd abonnemangslösning
Full kontroll och insyn

VÅRA LÖSNINGAR

Fakturaadministration
Vi tar hand om utskick och administration av företagets fakturor, påminnelser, krav och inkasso.

Köp av avskrivna fordringar
Vi värderar och administrerar avskrivna och osäkra
fordringar och köper förfallna konsumentkrediter.

Fakturaköp
Vi förvärvar dina fakturafordringar i samband med
fakturering och du får betalt inom 24 timmar.

AfterPay
Betallösning för e-handel. Kunden betalar efter
leverans med flera alternativa betalsätt, i en enda
integration.

Factoring
Du belånar kundreskontran och frigör 70-90% av
dess värde dagen efter fakturadagen.

Abonnemangsservice
En finansiell och administrativ tjänst där vi tar över
administrationen, minskar den ekonomiska risken
samt frigör tid.

Inkasso
Vi hanterar nya ärenden såväl som fordringar
som tidigare varit föremål för inkassoåtgärder för
både B2B och B2C.

Vill du veta mer om någon av våra andra tjänster,
kontakta oss på sales.se@arvato.com eller på
telefon 020-667 667, eller läs mer på
www.arvato.se.

Arvato Financial Solutions är en global leverantör av finansiella tjänster och dotterbolag till Arvato AG, en del av Bertelsmann SE & Co. KgaA. Företaget har omkring
7 000 anställda i 22 länder, däribland en stark närvaro i Europa, USA och Asien. Arvato Financial Solutions erbjuder professionella outsourcingtjänster (Finance BPO)
som fokuserar på kassaflödet i alla faser av kundernas livscykel – från riskhantering och fakturering till hantering av gäldenärer, försäljning av fordringar och inkassotjänster. Vi har runt 10 000 kunder, vilket gör oss till Europas tredje största integrerade leverantör av finansiella tjänster – och den enda finansiella samarbetspartnern
du behöver.
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