
Inkassoløsninger
Visma arbejder effektivt for at få dine kundefordringer betalt hurtigst 

muligt. Hos os får du en høj inddrivelsesprocent på dine inkassosager 

– vel at mærke med brug af få ressourcer. Du kan altid følge med i din 

sagsbehandling via vores online inkassosystem, CollectorsOnline™, der 

giver dig det fulde overblik over dine sager. Vores unikke processer har 

gjort os til en af markedets hurtigst voksende leverandører inden for 

inkassoløsninger.

Lokal forankring
Vi har valgt en strategi, hvor vi har en række kontorer i Danmark, 

Sverige og Norge, da vi ved, at jo tættere vi er på debitor, jo lettere er 

det at inddrive kravet. Det giver os mange fordele i kravhåndteringen 

i den nordiske region, idet vi lærer af hinandens «best practices» og 

dermed løbende kan optimere vores processer.

Fordele og udbytte

• Høj inddrivelsesprocent

• Kvalitetssikker sagsbehandling

• Fast sagsbehandler

• Kundetilpasset løsning

• Effektiv kommunikation

Effektiv inddrivelse
- vi får dine udestående penge hjem

Høj inddrivelsesprocent 

og kvalitetssikker  

sagsbehandling

Gratis inkassoserviceGenerelt er der ingen løbende udgifter 
 - gebyrer og omkostninger vil blive pålagt debi-

tor og du opkræves intet årsabonnement.Ring nu på 44 51 83 45
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Høj inddrivelsesprocent
Vi har en lang tradition for at levere høje succesrater til lave priser. Vi 

har altid været inspireret af at effektivisere inkassoprocessen, fordi det 

er den mest effektive måde at optimere resultatet på.

Fast sagsbehandler
Alle kunder får tildelt en fast sagsbehandler, hvilket giver dig det bedste 

resultat. Vi har dog altid backup på alle sager, så vi undgår sårbarhed 

ved eksempelvis ferie og sygdom.

Vores medarbejdere har stor erfaring med at håndtere debitorer, og 

vi ved, hvad det kræver for at motivere debitor til at betale sin gæld.

Kundetilpasset løsning
Inddrivelsesprocessen er baseret på, at du selv håndterer dine faktu-

raer og lader os håndtere den resterende proces gennem vores rykker- 

og inkassoservice. Du sender fakturagrundlag til os via fil eller online 

registrering, vi sender, distribuerer, fører statistik, rykker for ubetalte 

krav og overvåger sagen - helt frem til retslig inkasso, hvis dette bliver 

nødvendigt.

Brug for hjælp til mere end inkasso?
Vi arbejder blandt andet med fakturahåndtering, rykkerservice, dansk 

inkasso, udlandsinkasso, langtidsovervågning og juridiske tjeneste- 

ydelser. Du vælger selv hvilke dele, du vil outsource og dermed omfan-

get af vores samarbejde.

Det er en selvfølge for os, at du som kunde har konstant tilgang til infor-

mation om dine sager. Vi er blandt branchens førende inden for digital 

kommunikation og tilbyder et brugervenligt system, hvor du nemt og 

hurtigt kan få overblik over aktive sager og hente de rapporter, du har 

brug for.

Effektiv kommunikation

Med CollectorsOnline™ får du:
• Konstant tilgang til information som vedrører dine 

sager - hurtigt, enkelt og overskueligt
• Enkel meddelelsesfunktion til at kommunikere med os
• Et effektivt rapport- og statistikmodul
• Filhåndtering efter dine ønsker
• Mulighed for at tilknytte flere selskaber til løsningen
• En løsning, der kan tilpasses dine behov

Effektiv inddrivelse efter dine ønsker

Jeg vil til hver en tid anbefale Visma!

”Når jeg er i kontakt med Visma, bliver jeg mødt med en 
meget stor hjælpsomhed og venlighed. De er kompetente 
og dygtige til at guide mig, når jeg har spørgsmål - og det 
uden, at jeg føler mig til besvær eller i vejen.” 

“Jeg vil til hver en tid anbefale Vismas inkassoservice.” 

 
Københavns Tandklinik A/S v. Gitte Nillson

Første  
rykkerskrivelse

Anden 
rykkerskrivelse

Inkassokrav med 
frivilligt forlig

Varsling om 
stævning

Registrering  
i RKI

Brev til klient  
”Sagens videre forløb”

(Fordring > 3.000,-)

Rykkerservice Inkassoservice

Konsulentbesøg 
på debitors 

adresse

Retslig inkasso

Overvågning

Retslig inkasso

Overvågning
(Fordring  
> 3.000,-)

Betalingsfrist 
10 dage

Betalingsfrist 
10 dage

Betalingsfrist 
10 dage

Betalingsfrist 
10 dage


