
Kom igång med
Handla på
faktura



Öka försäljningen 
dagarna före lön!
 

Så här enkelt kommer 
ni igång!

Med Berazy Faktura får ni tillgång till ett komplett 

och säkert fakturasystem samtidigt som vi svarar 

för eventuella påminnelser, krav och inkasso. Att 

kunderna kan handla på faktura gör att ni kan öka 

er försäljning dagarna före lön. 

Handla på faktura bidrar också till att minska  

kontanthanteringen. Fakturabetalning innebär  

inget merarbete för kassapersonalen eftersom  

köpet går lika fort som ett kort-/kontaktköp.  

På kvittot finns även en streckkod som underlättar 

eventuella återköp.

När ni bestämt er för Berazy Faktura informerar  

vi er kassasystemsleverantör så att tjänsten blir aktiverad.

Personal från Berazy Faktura  beskriver hur det fungerar 

i just ert kassasystem och utbildar er i hur faktureringen 

fungerar i kassan.

Detta får ni bland annat vid start
w Berazy Faktura-dekaler att sätta på dörrar och vid kassan.

w Hyllvippa till kassan.



Hantering i kassan
Vid returVid köp

1. Varor/tjänster registreras som vanligt i kassan.

2. Vid checkout väljs Berazy Faktura Privat  
    eller Berazy Faktura Företag.

3. Personnumret skannas eller matas in.  
    För företag måste även organisationsnumret  
    registreras.

4. Kreditslagning görs av Berazy Faktura, vilket  
    tar max 4 sekunder. Eventuell omfrågande- 
    kopia skickas vid kreditslagning.

5. Kvitto och kvittokopia skrivs ut. Kunden
    godkänner kvittot genom sin namnteckning 
    som butiken sparar.  

6. Fakturan, med all information, skrivs ut i
    kvittoskrivaren och överlämnas till kunden.

7. Transaktionen är avslutad.

1. Leta upp kvittot för retur i kassan eller mata in
    den vara som skall returneras.

2. Välj Berazy Faktura.

3. OCR-numret matas eller skannas in.

4. Vid full retur krediteras även fakturaavgiften.

5. Ny faktura skrivs ut med det lägre beloppet  
    – samma förfallodag som tidigare.

6. Vid retur efter 10 dagar gäller bytesrätt, ej returrätt.

7. Om kunden har betalat fakturan och återlämnat 
    varan inom 10 dagar krediteras fakturan.   
    Berazy Faktura återbetalar  
    direkt till kunden. 
    Ni behöver inte  
    göra någonting.

Kvitto med 
streckkod som
underlättar  
eventuella
återköp.

Allmänna villkor finns  
tillgängliga i  
visitkortsformat.

w Allmänna villkor i visitkortsformat till kunderna.

w Enkel användarmanual.

w Supportnummer för kundfrågor och supportärenden.

Handla nu - betala senare!Allmänna villkorFör att få kredit på upp till 3 000 kr totalt,  

vid ett eller flera köp, krävs följande:
• 18 år och inga betalningsanmärkningar.

• Årlig inkomst på minst 200 000 kr.
• Svensk medborgare sedan minst 5 år.
• Fast anställning vid köptillfället.
• Ej box, c/o eller poste restante.Köpvillkorw Vid köp kan en kreditupplysning komma att  

 göras. En sk. omfrågandekopia kommer då att  

 skickas till dig.w Fakturaavgift på 9,95 kr/faktura tillkommer.
w Betalningsvillkor är 10 dagar.w Vid retur efter 10 dagar gäller bytesrätt.

w Fakturan (kvittot) måste tas med vid retur.
w Dröjsmålsränta utgår med 2,2 % per
 månad + en förseningsavgift på f n 50 kr.

Frågor besvaras av Berazy Faktura:
031-788 09 88, kundtjanst@berazy.se

Handla på  

faktura!
Tänk på:

w Var rädd om ditt kvitto  

 – det är din faktura.

w SMS-faktura och e-faktura 

 som alternativ.

w Förmånliga betalningsvillkor.

Berazy AB (publ)

Lilla Bommen 1, Göteborg

031-788 09 88 | info@berazy.se

www.berazy.se

NYHET



Berazy Faktura ökar försäljningen 
och skyndar på likviditeten

16 anledningar att välja Berazy Faktura

Det som särskiljer Berazy Faktura är att vi är helt oberoende och öppna för skräddarsydda 

lösningar. Er kund behöver inte registrera sig för att kunna genomföra sitt köp. En ID-handling 

räcker gott – något som ökar er potentiella försäljning.

Med andra ord; det är enkelt, snabbt och säkert för slutkunden och en trygg långsiktig  

affär för er som ni kan bygga merförsäljning runt.

Lockar slutkunden att köpa

1. Det krävs ingen registrering av kundprofil, betalkort, bankkonto eller liknande.

2. Det är enklare för slutkunden att fatta köpbeslut eftersom denne sedan kan se över varan  

    i lugn och ro hemma före betalning.

3. Köp mot faktura uppmuntrar till större inköp.

4. Slutkunden behöver endast visa sin legitimation. Inget krångel.

5. Säkert för dig. Vi gör kreditslagning i realtid så att kunden kan handla direkt.

6. Köp mot faktura går lika fort som ett kort-/kontantköp.

7. Köp mot faktura förbättrar din omsättning i slutet av månaden. 

Fördelar i kassan – enklare och säkrare

8. Bättre arbetsmiljö för kassapersonalen. Mindre stress när försäljningen blir jämnare fördelad  

    över månaden.

9. Kassaredovisningen blir enklare.

10. Rån- och överfallsrisken minskar, bättre säkerhet för såväl personal som kunder.



Fördjupad kundrelation skapar lojalitet och långsiktighet

11. Berazy Faktura skapar information som kan bearbetas i ett välutvecklat CRM. Kunskap om 

      kunderna ger konkurrensfördelar.

12. I texten på våra fakturor kan vi addera anpassade erbjudanden som kuponger, rabatter och  

      annat som gör att era kunder känner sig uppskattade och vill fortsätta handla.

13. Erbjud era kunder att delbetala sina inköp! Det skapar relation till kunden samtidigt som  

      ni ökar försäljningen.

14. Vi kan erbjuda samlingsfakturering för en hel koncern. Det innebär att kunden får en  

      faktura oavsett i vilken butik inom koncernen han/hon handlat. Kunden kan samla  

      bonuspoäng och få ”trogen kund erbjudande”.

Oberoende – tryggt och gränslöst

15. Tjänsten är helt integrerad i ert befintliga kassasystem. Inga nya tekniska lösningar från  

      externa parter. Medarbetarna känner sig hemma i kassamiljön. Det underlättar den praktiska  

      implementationen. Med Berazy Faktura kan ni arbeta långsiktigt på era egna villkor utan  

      extern inblandning.

16. Vår lösning är helt generisk. Vilket innebär att den kan anpassas helt efter era önskemål.  

      Det gör det enklare för er att utveckla tjänsten vidare, utifrån era kunders önskemål.  

      Det handlar om kundutveckling och affärsoptimering för er som partner.



VisitkortsställKassasticker / HyllvippaFönsterdekal

Butiksexponering



Butiksexponering

Kassasticker 160x100 mm

Visitkort 90x55 mm

Hyllvippa
Ø 100 mm

Handla nu 
- betala senare!
Allmänna villkor
För att få kredit på upp till 3 000 kr totalt,  
vid ett eller flera köp, krävs följande:
• 18 år och inga betalningsanmärkningar.
• Årlig inkomst på minst 200 000 kr.
• Svensk medborgare sedan minst 5 år.
• Fast anställning vid köptillfället.
• Ej box, c/o eller poste restante.

Köpvillkor
w Vid köp kan en kreditupplysning komma att  
 göras. En sk. omfrågandekopia kommer då att  
 skickas till dig.

w Fakturaavgift på 9,95 kr/faktura tillkommer.

w Betalningsvillkor är 10 dagar.

w Vid retur efter 10 dagar gäller bytesrätt.

w Fakturan (kvittot) måste tas med vid retur.

w Dröjsmålsränta utgår med 2,2 % per
 månad + en förseningsavgift på f n 50 kr.

Frågor besvaras av Berazy Faktura:
031-788 09 88, kundtjanst@berazy.se

Handla på  
faktura!
Tänk på:
w Var rädd om ditt kvitto  
 – det är din faktura.

w SMS-faktura och e-faktura 
 som alternativ.

w Förmånliga betalningsvillkor.

Berazy AB (publ)
Lilla Bommen 1, Göteborg
031-788 09 88 | info@berazy.se
www.berazy.se
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Här kan du   
handla
på faktura

Här kan du handla
på faktura

berazy.se

Fönsterdekal 100x100 mm

berazy.se

Här kan du   
handla
på faktura

Startbox butik
– detta får ni vid start



RING OSS031-788 09 88

Berazy AB (publ) 
Lilla Bommen 1, Göteborg
031-788 09 88 | info@berazy.se
www.berazy.se

Faktura

Behöver ni mer material?
Beställ på www.berazy.se/order

berazy.se

Här kan du   
handla
på faktura


