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Vill ni automatisera ert fakturaflöde? Vill ni ha en smidigare betaltjänst för era
kunder? Vill ni använda ett helt digitalt medgivande för autogiro?
Parajett tillhandahåller en bra lösning för detta.
Med vår tjänst Parabill får ni en smidigare fakturahantering.
Parabill tillhandhåller en komplett infrastruktur för era debiteringsoch betalflöden. Genom denna infrastruktur kan vi tillhandahålla samtliga
ingående delprocesser för att ni ska kunna ta betalt och få betalt på enklast
möjliga vis.
Infrastrukturen inkluderar bland annat:
• Fakturaservice - avisering med automatisk avstämning av inbetalningar, inklusive
bokföringsunderlag tillgängligt för export till huvudbok.
• Betalsätt - autogiro, Swish, BG, kort
• Kravhantering - integrationer till inkassobolag med automatisk återrapportering.
• Smart distributionstjänst som känner av om avisering via e-post eller SMS har
mottagits.
• Komplett tjänst för Mina Sidor där slutkund kan se sina fakturor, ladda ner kopior
samt genomföra betalning.
• Digitalt Autogiromedgivande - inkluderar ett helt digitalt anmälningsförfarande samt
löpande dragning enligt skapad avi, inklusive återrapportering.
• Digital signering - autentisering och signering via mobilt BankID.
• Betalservice - automatisering av utbetalningar till medlemmar, kunder och leverantörer.
Ni väljer själv vilka delar som ni vill använda.

Fördelar

En systemlösning som automatiserar hela fakturaflödet - enkelt, automatiskt och smidigt!

Hur går det till?

Tjänsterna kan väljas och finns tillgängliga efter ert specifika behov. Ingen av tjänsterna
kräver en mellanhand i likvidflödet utan de är just en infrastruktur för att förenkla och
automatisera era betalflöden.

Exempel

Fakturaservice
Ingen bindningstid, inga månadsavgifter
Ni skapar och skickar enkelt era fakturor, antingen via några få klick i vårt verktyg, via
integration eller genom att ladda upp en fil med fakturaunderlag. Därefter tar vi hand om
alla invecklade moment i din fakturering. Fakturan kan skickas via post, e-post, SMS eller
som e-faktura. Både till privatpersoner och till företag! Betalning sker direkt in på ert konto
och vi stämmer av mot aktuell faktura. Bokföringen uppdateras och fordran släcks.
Digitalt Autogiromedgivande
Ni får ett helt digitalt anmälningsformulär som tillhandahålls genom er egen webbplats.
Anmälan signeras direkt med mobilt BankID utan att din kund behöver lämna
anmälningsformuläret. När medgivandet aktiverats sker dragning automatiskt enligt belopp
i formuläret eller enligt din kommande fakturering.
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