
Hesteriet i landsbyen Harridslev lidt uden for Randers oplevede, hvordan mange tusinde kroner gik tabt, da de selv administrerede de dårlige 

betalere - især ved salg i grossistvirksomheden. Nu får de hjælp fra Visma til rykkere og inkasso. Det har blandt andet betydet, at en stor regn-

ing på over 200.000 kroner er kommet i hus.

Når advokatsalæret alene løber op i flere tusinde kroner, så virker det 

nytteløst at forsøge at inddrive ubetalte regninger på eksempelvis 1500 

eller 2500 kroner. Sådan er situationen for mange mindre virksomheder, 

der ikke har en intern juridisk afdeling til at tage sig af rykkere og inkasso.

- Ofte lod vi småbeløb på få tusinde kroner hænge, for reelt set var der 

ikke råd til at forsøge at køre inkassosager på dem. Men det løber jo op, 

og pludselig er det rigtig mange penge, der er gået tabt, fortæller Gaarn 

Wulff fra virksomheden Hesteriet, der indtil for nogle år siden forsøgte at 

administrere dårlige betalere og inddrivelser selv.

Glæde fra dag ét

Staldudlejeren og hesteudstyrsgrossisten Hesteriet fra Randers op-

dagede hurtigt, hvordan skyldnerkartoteket hobede sig op i takt med, at 

virksomheden voksede, og der - ud over opstaldning af heste på gården - 

også blev solgt varer til hesteudstyrsforretninger over hele landet.

Derfor slog indehaverparet Lilly og Gaarn Wulff hurtigt til, da Visma 

præsenterede dem for det netbaserede inkassosystem, CollectorsOn-

line™.  

- Allerede fra dag ét havde vi glæde af systemet. Samarbejdet med Visma 

er sådan en stor hjælp i dagligdagen og har betydet, at vi får de fleste af 

vores penge i hus, lyder det fra en meget tilfreds Gaarn Wulff, der især 

var glad for hjælpen til at inddrive en ubetalt regning, der havde sneget 

sig op på over 200.000 kroner. 

- Regningen havde langsomt vokset sig større og større over flere år. Og 

jeg kendte kunden, så jeg havde givet ham lang snor. Men nu gik den altså 

ikke mere. 

For når man er en mindre virksomhed, er et beløb i den størrelse ikke 

ubetydeligt, det kan faktisk gå hen og blive forretningskritisk. 

- Den regning kunne have været med til at knække os. Men da Visma 

tog sagen, gik der ikke længe, før der lå en rigtig fornuftig løsning om 

afbetaling. Og den dag i dag er alle pengene kommet i hus, fortæller 

Gaarn Wulff.

Hesteriet

Hesteriet fik pengene i stalden

Visma CollectorsOnline™ 
- en effektiv metode til 
inddrivelse af forfaldne 
regninger



Fakta om Hesteriet:

    Tilbyder opstalding af heste på ejendommen med eget ridehus  

    Har i en årrække leveret varer til rideudstyrsforretninger over  

    hele landet 

Services fra Visma:

    Effektiv inkassoinddrivelse med Visma CollectorsOnline™    

    Med Visma CollectorsOnline™ får du konstant tilgang til al 

    information, som vedrører dine sager på en hurtig, enkel og 

    overskuelig måde 

Udfordring: 
   Håndtering af forfaldne debitorfakturaer 
   krævede for mange ressourcer, og flere enkelt 
   fakturaer løb samlet op i store og forretnings-  
   kritiske beløb

Løsning: 
   Det netbaserede inkassosystem Visma 
   CollectorsOnline™ med personlig online 
   brugerprofil 
 
Resultat:
   Flere forfaldne beløb inddrives hurtigere og  
   med et bedre resultat
   Et system der er let at administrere og giver
   mulighed for at følge med i de forskellige sager,
   ligesom der hutigt og nemt kan trækkes 
   forskellige rapporter og statistikker
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– Gaarn Wulff, Hesteriet 

“Allerede fra dag ét havde vi glæde af CollectorsOnline™. 

Samarbejdet med Visma er sådan en stor hjælp“

Dårlige betalere tog for meget tid

Det er ikke kun kolde kontanter, der er fordelen ved at lade andre om rykkerpro-

cedurer og inkassovarsler. Også den dyrebare tid, der bliver brugt på de dårlige 

betalere, bliver sparet. 

- Tidligere ringede vi selv rundt til kunder, der havde overskredet betalingsfris-

ten. Og ofte skulle vi ringe flere gange til de samme mennesker, så det blev der 

brugt alt for mange ressourcer på. I dag er det så nemt, at jeg bare logger ind 

på min profil, og så kan jeg altid se, hvor langt Visma er i processen i forhold til 

de enkelte regninger. Her kan jeg også hurtigt få overblik over renter, retsmøder 

og andet. Det har virkelig sparet mig for mange søvnløse nætter, fortæller Gaarn 

Wulff, der også kan se en kæmpe fordel i, at rykkerprocedurerne er lagt i system:

- Før i tiden kunne en ubetalt regning ligge i alt for lang tid, inden der blev gjort 

noget ved det. Nu kører det automatisk med rykkere, varsel om inkasso og så 

videre.
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