Varje kund och varje uppdrag är unikt och speciellt, åtminstone är det så vi ser det. Ofta kan inkasso, påminnelser
och ekonomisk administration vara känsligt och goda affärsrelationer kan äventyras om inte allt hanteras på bästa
sätt. Det är därför vi på Profina, redan sedan starten 1983, arbetar med anpassade lösningar utifrån varje uppdrags
förutsättningar. Givetvis med målet att nå ett optimalt resultat för dig i egenskap av uppdragsgivare och kund.
Det handlar helt enkelt om att mejsla ut en lösning där sättet att nå resultat kan anpassas från fall till fall men där
ett lyckat utfall alltid står i fokus.

Branschspecifik kunskap
I flera år har vi på Profina hjälpt företag att få betalt. Profina har en anpassad inkassolösning för
träningsbranschen, partihandel, e-handel utifrån de erfarenheter och kunskaper vi skaffat oss genom
åren, men erbjuder en påminnelse- och kravrutin utifrån er verksamhet och era förutsättningar!
Kombinationen av vår erfarenhet och era förutsättningar visar vägen för båda parter ett bra
samarbete.
Vår lösning
Vår integration innebär att du som användare av DL Prime har en färdig integration med oss vad
gäller export- och import av nya inkassouppdrag, vi meddelar betalningar och status tillbaka in i
affärssystemet, så du som användare har koll på dina kunder som lämnats vidare till Profina.
Genom integrationen har vi en snabbare process att administrera samtliga obetalda fakturor och
t.ex. ej medgivna autogirodragningar på medlems-/träningsavgifter. Integration innebär att du direkt
i systemet väljer att skicka valda obetalda kundreskontraposter till oss.
Informationen skickas via en säker ftp som tillhandahålls av Profina där vi hämtar och levererar data
dagligen.
•
•
•

Data behandlas omgående för produktion.
Vi skickar inbetalningsfiler som läses in i affärssystemet.
Kvittens på all data skickas till DL Software

Är ditt företag användare av DL Prime och vill ha hjälp med inkassohantering i Sverige
Skicka ett mail till sales@profina.se för att snabbt komma igång!

