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I dag forventer de fleste virksomheder at kunne betale deres regninger elektronisk. 
Det kan nu også lade sig gøre at sende fakturaer elektronisk med RCS Elektronisk 
Fakturering

RCS har udviklet en elektronisk fakturering, der kan skræddersys efter dine behov.

RCS IT præsenterer RCS Elektronisk Fakturering
I dag forventer man at kunne sende sine fakturaer/ regninger elektronisk til store 
eller små offentlige som private erhvervskunder. 

Elektronisk Fakturering er et modul til SAP Business One, hvor virksomheden         
automatisk kan fremsende sine regninger og information til kunderne elektronisk. 
 
Med modulet fra RCS har du altid fuldt overblik over virksomhedens debitor-         
situation. Når en regning er afsendt elektronisk og betalingen har fundet sted, vil 
der automatisk komme en oversigt med oplysninger på betalinger og eventuelle 
afvisninger/tilbageførsler. 
Bogføringen sker herefter automatisk, nemt og hurtigt!

RCS Elektronisk Fakturering

Gode 
Grunde3 1. Kunderne bliver længere, når de anvender elektron-

isk fakturering.
2. Du får automatisk overblik med en overskuelig 

oversigt over betalinger og tilbageførsler
3. Du vil opleve færre rykkere og mindre tab for 

virksomheden
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Med RCS Elektronisk Fakturering kan du håndtere

 » Faktura og kontoudtog
 » Elektroniske bilag
 » Årsopgørelse
 » Specifikation af faktura
 » Prisændringer
 » Nyhedsbrev – hvis indholdet har relation til betalingen 
* Supportere PBS, Nemhandel og Danske Bank Collection Service

Hold på kunderne
Erfaringen har vist, at kunderne forbliver loyale i længere tid, når betalingen kører 
automatisk over RCS Elektronisk Fakturering, end hvis betalingen skal ordnes      
manuelt f.eks. én gang månedligt - i visse tilfælde op til 50 % længere. Værdien heraf 
er langt højere end de omkostninger, der er forbundet med modulet. 

Bedre betalere
Fakturaer der bliver sendt elektronisk har meget større sandsynlighed for at blive 
betalt til tiden end regninger, der udsendes med et traditionelt indbetalingskort. 
Mange virksomheder og foreninger har erfaret, at elektronisk fakturering betyder 
færre rykkere og kontoen for tab på debitorer bliver, som resultat heraf,
mindre. 

Spar penge til administration, print og porto
Når RCS Elektronisk Fakturering er en del af medarbejdernes rutine, bliver al  
administrationen i forbindelse med fakturering og indbetalinger enklere. De  
medarbejdere, der tidligere brugte tid på at printe, pakke og sende regninger/ind-
betalingskort, bliver fritaget for opgaven da RCS Elektronisk Fakturering automatisk 
sender en samlet oversigt. Al data der sendes elektronisk er krypteret og sikret over 
internettet via en SFTP protokol.


