Berazy Fakturaservice
Gör ingenting – Få betalt i tid.

Tillsammans med oss ökar du din försäljning och minskar din administration
Vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper till dig som partner. Vi kan din vardag och vet hur det är
att vara entreprenör. Vi själva är ju entreprenörer! Att du som partner är framgångsrik i din
verksamhet betyder allt för oss. Vi har ett stort ansvar för dig och din verksamhet. Därför sätter vi dig
i fokus. Vi tror inte på startavgifter, månadsavgifter eller andra avgifter för tjänster du inte använder
eller inte är nöjd med. Hos oss betalar du bara för de tjänster du utnyttjar. Är du nöjd med våra
tjänster är vi nöjda!
• Med Berazy Fakturaservice är du säker på att få betalt för dina varor och tjänster.
• En elektronisk faktura skickas direkt till kundens e-mail adress med kopia till mobilen.
• Kunderna får se varan innan de betalar, vilket gör att fler vågar handla på nätet.
• Berazy Fakturaservice passar alla företag, små och stora, e-handlare, butiker och tjänsteföretag
• Trygga transaktioner för båda parter – enkelt, snabbt och säkert vilket genererar ökad omsättning.
• Tid från det du skickat fakturan till det att den når kunden är ca. 9 sekunder.

Beskrivning av tjänsten
Med Berazy Fakturaservice på webben sköter vi all din löpande administration av fakturor. När kunden
har gjort sitt köp skickar vi en Fakturan som PDF till kundens e-mail och samtidigt en kopia till kundens
mobil som påminnelse, (gäller privatpersoner). Kunden tar emot och ser varan hemma i lugn och ro
innan de betalar – en möjlighet som gör att många fler vågar handla via internet. Vi tar en
kreditupplysning på kunden innan köpet går igenom. Pengarna finns på ditt konto senast en vecka efter
att kunden har betalat oss. Om kunden missar att betala, sköter vi hela förfarandet med påminnelser,
inkasso-krav, avbetalningsplan och kontakt med Kronofogden. Vi ombesörjer långtidsbevakning i
förekommande fall. För att kunden enkelt skall kunna betala fakturan även när de är på språng har vi
tagit fram fyra plattformar för mobilen: vår mobila hemsida där alla kan surfa in om de har gprs i mobilen,
iPhone-, iPad, Android- och Windows mobil applikationer.

Detta ingår i Berazy Fakturaservice
‣ Eget användargränssnitt på webben för en eller flera användare samt tillgång till vår mobila
hemsida m.berazy.se, iPhone-, iPad, Android- och Windows Phone applikationer och färdig API
lösning för integration i webbshopar och kassasystem.
‣ Uppställning av information på era fakturor, inklusive specifikation och logotyp.
‣ Användarvänligt gränssnitt så att fakturan kan skrivas på 30 sekunder.

‣ Kreditkontroll av alla kunder i realtid utifrån en fastställd kreditmall. Om kunden visar sig
ha dålig kreditvärdighet erbjuder vi andra betalningsalternativ.
‣ Ett OCR-nummer skapas för varje faktura, knutet till ert konto.
Förhandsgranskning kan väljas innan fakturan skickas.
‣ En pdf-faktura skapas och skickas till den angivna emailadressen, samtidigt som en identisk SMS
Faktura skickas till kundens mobiltelefon.
‣ Regelbundna rapporter vid indrivningsärenden och långtidsbevakning.
‣ Regelbunden insättning av inbetalade pengar till ert konto.
”För den som vill hänga med i den ständigt ökande e-handeln är det viktigt att kunna erbjuda smarta
och säkra betalningstjänster. Med Berazy Fakturaservice mailar vi din faktura till kunden direkt efter
köpet. Samtidigt skickar vi ett sms till kundens mobil så att de vet att de skall ha fått fakturan och kan
kontrollera att den inte har fastnat i spamfiltret. Tryggt och säker för dig och din kund, snällt mot
miljön”
Berazy AB (publ)
Niclas Josefsson
VD & Grundare

Därför skall du välja Berazy AB (publ)
• Berazy AB (publ) utvecklar tjänster för effektiv fakturahantering sedan 15 år i 86 länder.
• Vi är en föregångare inom utvecklingen av betalningstjänster via mobilen och internet.
• Vår affärsidé är att erbjuda tillförlitliga tjänster som underlättar transaktioner
mellan köpare och säljare.
• Våra elektroniska betalningssystem är uppbyggda med den senaste tekniken
och är såväl ekonomiska som miljövänliga.
• Flera kunder och tjänster kan adderas allt eftersom för att öka försäljningen
och växa dynamiskt.
• Vi vänder oss till företag och organisationer av alla storlekar på en gränslös geografisk marknad.
• Med oss som partner ökar du din försäljning och minskar din administration.

Prova Berazy Faktura och SMS Faktura™ på 30 sekunder!
Besök www.berazy.se för att se hur kunden får sin faktura direkt efter
beställning. På hemsidan kan du också göra en intresseanmälan.

Välkommen till Berazy AB (publ) Factoring och Fakturaservice
Berazy AB (publ)
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Tel:

031-788 09 88
08-53 33 83 00
Fax: 031-771 32 42

info@berazy.se
www.berazy.se

Kontakta oss!

