Når faktura er sendt
og betaling uteblir

“Vi har inngått samarbeid med Kreditorforeningen på purre- og inkassotjenester.
Løsningener integrert i Visma og vil bidra til raskerebetalingog bedre likviditet.
Nå kan også våre kunder benytte løsningen!”
- Håkon Hansen, Partner Abacon Økonomi AS

INTEGRASJON PÅ 1-2-3

BUSINESS

SØMLØS INTEGRASJON
MED VISMA BUSINESS
Integrasjonen er sømløs og du får
Kreditorforeningen sine gode betingelser på de
krav du sender. Kreditorforeningen er kjent for
sin høye kompetanse. Vi behandler skyldnere
med respekt – de er dine kunder.

SLIK KOMMER
DU I GANG!

Onboarding

Ta kontakt med oss.
Vi bistår hele veien.

Opplæring

Oppsett

FUNKSJONALITET
•

Ubetalte faktura kan enkelt overføres Kreditorforeningen

•

Kreditorforeningen kan sende inkassovarsel
Innbetalinger remitteres løpende og reskontro oppdateres automatisk
Utsendelse av brev skjer umiddelbart, enten digitalt eller per post
Direkte innbetalinger meldes automatisk til Kreditorforeningen

Vilkår:
•
•
•
•
•
•
•
•

99 kr pr mnd, ingen andre kostnader
Hovedkravet tilfaller oppdragsgiver i sin helhet
Evt. innfordrede forsinkelsesrenter tilfaller Kreditorforeningen
Fri trekk av feilsendte saker innen 10 dager
Offentlige gebyr forskutteres av Kreditorforeningen
Langtidsinkasso / overvåk belastes med 30% av innfordret beløp
Rabatt på Kreditorforeningen sine kurs og seminarer
Kreditorforeningen bistår med oppsett og opplæring uten kostnad

Inkassovarsel:
Dersom Kreditorforeningen skal stå for utsendelse av inkassovarsel, påføres kravet et purregebyr (privatpersoner) eller et
forsinkelsesgebyr (næringsdrivende). Dersom gebyret betales av skyldner beholder Kreditorforeningen dette.

Inkasso er mer enn penger

Kontakt oss
Ta kontakt dersom du vil bestille løsningen eller
ønsker mer informasjon.

www.kred.no

www.abacon.no

Abacon Økonomi AS
Håkon Hansen
9828 3383
haakon@abacon.no

Kreditorforeningen
Håkon Andreas Bøe
9922 3387
hab@kred.no

Hvorfor velge løsningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeidspartnere med sterkt fokus på tilgjengelighet, kundeservice og omdømme
Unik systemintegrasjon med Visma Business
Dere får eget kundeteam bestående av faste kontaktpersoner hos Abacon og Kreditorforeningen
Våre saksbehandlere har høy kompetanse, solid erfaring og egen inkassobevilling
Personlig og hurtig oppfølging mot skyldner er en viktig suksessfaktor for oss
Gode økonomiske vilkår
Brukervennlig og fleksibelt kundeportal – oppdragsgivernes informasjonssenter med egen rapportgenerator
Kurs, rådgivning og juridisk bistand
Lokal samarbeidspartnere

Kreditorforeningen
Vi i Kreditorforeningen vet at gode relasjoner til både kunder og skyldnere gir bedre resultater og skaper verdier.
Våre kunder får alltid en fast kontaktperson å forholde seg til, og våre saksbehandlere har solid erfaring og
kompetanse.
Systemtilpasninger, kompetanse og kundeservice skal vi være best på, og det er menneskene hos oss som
skaper vårt fremste konkurransefortrinn. For oss er inkasso mer enn penger!

