MariSoft tilbyder i samarbejde med Visma markedets mest brugervenlige
økonomisystemer integreret med PBS betalingsløsningen: BetalingsService (BS-Total).
Med Betalingsservice kan du opkræve penge med automatiske betalinger - eller med
indbetalingskort, som PBS udsender på vegne af dit firma/din forening enten elektronisk eller på
papir.
Betalingsservice tilbyder din virksomhed/forening forskellige muligheder for at opkræve dine
kunder/medlemmer.
Spar tid og penge med Betalingsservice
De fleste danskere forventer i dag at kunne betale deres regninger med Betalingsservice - uanset
om regningen kommer fra en stor virksomhed eller en lille forening. Det sparer tid og penge for
kunden og dig.
Bevar overblikket
Betalingsservice giver dig fuld kontrol over debitor-situationen. Når betalingen er sket, modtager
du en oversigt med oplysninger om betalinger og eventuelle afvisninger/tilbageførsler. Dette gør
den efterfølgende bogføring hurtig og effektiv.
Hold længere på kunderne/medlemmerne
Med Betalingsservice bevarer kunder/medlemmer erfaringsmæssigt deres tilhørsforhold i længere
tid, end hvis de betaler fra gang til gang - i visse tilfælde op til 50 % længere. Værdien heraf er
langt større end omkostningerne til Betalingsservice.
Bedre betalere / styrk likviditeten
Erfaringen viser, at regninger tilmeldt Betalingsservice har meget større sandsynlighed for at blive
betalt end regninger, der udsendes med et traditionelt indbetalingskort. Mange virksomheder og
foreninger har erfaret, at Betalingsservice betyder færre rykkere. Og kontoen for tab på dine
kunder/medlemmer bliver mindre. Hertil kommer, at kredit-risikoen for regninger under 1.000 kr.
dækkes af pengeinstitutterne, så længe din kunde/medlem har en aftale med sit pengeinstitut om
at bruge Betalingsservice.
Spar penge til administration, print og porto
De medarbejdere, som tidligere brugte tid på at skrive og sende regninger og indbetalingskort ud,
sender nu en samlet oversigt med betalingsoplysninger til Betalingsservice. Elektronisk, krypteret
og sikkert via internettet. Der er selvfølgelig en omkostning ved at benytte Betalingsservice. Men
omkostningen er mindre, end hvis din virksomhed selv skal printe, kuvertere og frankere hver
eneste regning.

Systemkrav: Mamut Business Software Enterprise (min. version 12.3) eller Stellar Business Pro-7.
Pris:

Ved 1 – 3 brugere:
Ved +3 brugere:

Købspris ialt kr. 3.900,Købspris ialt kr. 7.900,-

Mdl. serviceaftale kr. 149,
Mdl. serviceaftale kr. 199,-

Alle priser er excl. moms og ekspeditionsgebyr. Evt. konsulentassistance til installation faktureres særskilt.
Købspris og første års serviceaftale faktureres af din lokale forhandler. Efterfølgende år faktureres af MariSoft.
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