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Få fulgt op på dine udestående fakturaer nemt og
effektivt med Intrum
Intrum er en fakturaopfølgningservice, der hjælper
virksomheder med en kontinuerlig opfølgning på
udestående fakturaer, hvor du som kreditor, stadig vil
have den fulde kontrol over selve rykkerprocessen. Du kan
derfor skræddersy din rykkerprocedure, samt tekst på
rykkerskrivelserne, på en sådan måde, at det passer ind i
din virksomheds arbejdsgange.
Inkluderet i servicen er også fri support til både dig OG dine debitorer samt eget login til dine
debitorer, så de let kan finde deres samlede udestående, samt dertilhørende fakturakopi.
En eller flere gange ugentligt vil du modtage 'Dagens rykkerliste' med dine udestående fakturaer.
Disse fakturaer vil Intrum, efter de er blevet gennemgået af dig, rykke på. På den måde kan du
problemfrit få inddrevet dit udestående, og hermed styrke både cash flow og likviditet samt spare
arbejdstid.

”Nu bruger jeg en halv time på rykkere om ugen, hvor jeg førhen
brugte 2-3 timer.” – Driftskoordinator, SPH VVS

Integration til Microsoft Dynamics NAV 2017, 2018 og
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Integrationen forbinder dit økonomisystem med Intrum, som varetager opfølgning og inddrivelse
af forfaldende fakturaer.
Det er muligt at anvende dit økonomisystems Rykker-funktionalitet på normal vis for en gruppe
kunder, mens andre anvender Intrum.
Debitorer til- og afmeldes løsningen individuelt eller ved hjælp af en kørsel. Når en debitor
tilmeldes, opsamles alle åbne poster på tilmeldingstidspunktet med forskellige oplysninger om
debitoren og de udestående poster, således at Intrum kan opbygge et retvisende kontoudtog og
har de nødvendige oplysninger for at kunne kontakte debitoren.
Herefter overvåges alle tilføjelser og ændringer til debitorposterne for den pågældende debitor så
nye bilag, udligninger og ændringer til forfaldsdatoerne opfanges. Denne proces foregår 100%
fuldautomatisk.

Kom hurtigt i gang
Ved opsætning af Integrationen dannes en opgave i økonomisystemets opgavekø, der med
interval, sender de opsamlede data til Intrum. Det kunne f.eks. være dagligt, en gang i timen, eller
hvad der bedst giver mening.
Fra Intrum’ website kan man herefter følge, og påvirke processen. Det er også muligt at følge
processen i dit økonomisystem, hvor information om renter, gebyrer og handlinger, sendt retur fra
Intrum, er tilgængelig.

Priser
Modulet koster 10.000,- plus 16% årligt i opdateringsabonnement for et regnskab ekskl. moms og
installation.
Integrationen kører af sig selv, i baggrunden og kræver efter den indledende installation og
opsætning ingen vedligeholdelse.
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Forudsætninger
• Licens til Microsoft Dynamics NAV 2017 og frem.
• Licens til Intrum.
• Eventuelle valutakoder i løsningen er angivet efter 3-tegns ISO-4217 standarden. Eks. DKK, SEK,
NOK, USD, EUR, GBP, etc.
• Intrum understøtter for nuværende ikke håndtering af multiple valutaer på samme debitor.
• Integrationen muliggør overførsel af PDF Fakturaer til Intrum. Dette forudsætter, at den anvendte
fakturaudskrift ikke er tilrettet i en grad, der umuliggør baggrundsudskrift, som f.eks. brugerdialoger, Ja/Nej bekræftelsesbokse, etc.
• Der skal være åbnet op for udgående adgang, via port 80, på den server hvor NAV er installeret –
til brug for kommunikation med Intrum.
• Følgende objekter skal tildeles kundens licens i forbindelse med opsætning af licensen:
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