MobilGirot ger unik flexibilitet
för dig som driver företag
Spara mycket tid
Enkel helhetslösning för dig som jobbar
med annat än ekonomi

Tjäna mer
I varje moment från offert till bokförd betalning
minskar dina kostnader

Snabba pengar på kontot
Oavsett faktura- eller kontantkund minskar bevisligen
din tid att få betalt

Bli mer attraktiv
Anpassade mervärden som ger dig konkurrensfördelar
och fler kunder

Tryggt och säkert
Ingen installation behövs och direkt efter skickad faktura
följer du dina transaktioner i realtid via mobilen

Spara mycket tid
Enkel helhetslösning för dig som jobbar
med annat än ekonomi

●

utskick - som passar din kund
e-faktura, pdf-faktura, sms-faktura, brev-faktura

●

betalsätt - som passar din kund
bankgiro, kort, swish, delbetalning

●

påminnelsehantering
fullständig transaktionshantering i realtid

●

transaktionsöverföring
banktransaktion direkt eller kommande bankdag

●

bokföringsunderlag
digitala rapporter, avprickat och klart

Tjäna mer
I varje moment från offert till bokförd betalning
minskar dina kostnader

●

snabb administration
vår flexibla tjänst effektiviserar er administration

●

snabb bokföring
automatiska underlag för bokföringen

Snabba pengar på kontot
oavsett faktura- eller kontantkund
minskar bevisligen din tid att få betalt
●

betalt på 8 min
exemplen är många där betalande kund betalar direkt
trots kredittid på 10, 15 eller 30 dagar

●

Snabb godkännandeprocess
din kund godkänner din faktura digitalt vilket ger en
ger en snabb fakturahantering

●

daglig utbetalning
när din kund betalat säkras pengarna direkt och
via vår dagliga utbetalning är dina pengar på kontot
snabbt

Bli mer attraktiv
anpassade mervärden som ger dig
konkurrensfördelar och fler kunder
●

bankgiro
betala på vanligt sätt via banktjänst

●

kort
använd kredit eller betalkort - ingen kortterminal

●

swish
snabb och säker betalning direkt

●

delbetalning
unik delbetalning via Ecster, ger företaget säkrad
betalning och kunden en bekvämare tillvaro

Betalningsalternativ som passar alla - ger nöjdare kund.

Tryggt och säkert
ingen installation behövs och direkt efter
skickad faktura följer du dina
transaktioner i realtid via mobilen
●

registrerad under
finansinspektionen
för din trygghet och säkerhet

●

händelser i realtid
allt som sker visas i realtid vilket gör att du har full
kontroll

●

samarbeten
våra starka samarbeten men trygga aktörer ger dig
ytterligare trygghet. Vi samarbetar med
Handelsbanken, Ecster, Payex, Rexel, Optimera, Dahl,
Tikkurila samt många fler

