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Invoicia – skaper trygghet og frigjort tid
Invoicia skal være en ledende utfordrer innenfor faktura- og
inkasso- administrasjon, og har derfor utviklet en klarere profil som
skal underbygge kjerneverdiene for våre kunder; - trygghet og
frigjort tid til kjernevirksomheten.
Ledelsen i de fleste bedrifter opplever i dag at det stilles mer og mer krav til effektiv
drift i alle deler av deres verdikjede. Trendene viser en klar tendens at
kombinasjonen av mer kunnskapsrike kunder og større konkurranse stiller betydelige
krav til egen organisasjon hvis en skal lykkes i å nå sine mål.
Invoicia har tatt denne trenden på alvor og har lagt forholdene til rette for at ledelsen i
vekstbedrifter skal oppnå økt frihet til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Våre
kunder fokuserer på salg, levering og utvikling, mens Invoicia tar seg av hele
prosessen fra ordrefangst via fakturering og finansiering til inkasso. Invoicia er mye
mer enn et inkassobyrå, derfor har vi lansert vårt nye slagord ’Consider it paid!’ –
fordi våre kunder både skal forvente det, og fordi vi skal strekke oss lengre enn våre
konkurrenter. Med ’Consider it paid!’ skal Invoicia sørge for 100% status på alle
faktura, dvs. optimal innbetaling eller registrering av innvendinger og klager på
faktura.
Outsourcing av fakturaadministrasjon til Invoicia er din garanti for at du oppnår
reduserte kostnader, forenkling av din hverdag, i tillegg til økt likviditet og
produktivitet. Invoicia skreddersyr løsninger som er optimalisert for din bedrifts
behov.
Våre systemer kan kobles opp mot deres økonomi system (ERP) eller
kundeoppfølgingssystem (CRM) på ulike måter. Du kan velge å distribuere bedriftens
fakturaer på alternative måter etter dine kunders ønske. Via vår webløsning, eller
direkte tilknytning til vårt system via webservice API, kan du følge hver kunde på en
enkel og oversiktlig måte. På den måten vil du ha full kontroll på din egen
kundereskontro.

Om Invoicia
Invoicia er i dag en ledende aktør innenfor outsourcing av billing, reskontro, fakturaadministrasjon og inkasso. I tillegg tilbyr
Invoicia finansielle tjenester knyttet opp mot salgsfinansiering, kjøp av fordringer, leasing og låneadministrasjon i samarbeid
med finansieringsselskaper og banker. Våre skalerbare systemer er optimalisert for effektiv billing, innkreving av fordringer, og
realtids reskontrohold for bedrifter med større fakturavolum.
Invoicia betjener kunder i Norge og Norden for øvrig. Invoicia har kontorer i Oslo, Mo i Rana og København. Våre 30 motiverte
og dyktige medarbeidere står klare for å yte optimal innsats ovenfor din bedrift og din kundeportefølje.
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