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Sømløs integrasjon med Visma Global

NY FUNKSJONALITET 
AUTOMATISK BOKFØRING/
POSTERING AV RENTENE

Fakturabeløpet posteres kredit kundereskontro

Rentene krediteres hovedbokskonto for renter

Posteringen merkes blant annet med saksnummer

Kred Service for 
Visma Global

Tidsbesparende

Direktekobling mot nettkontoret

Mulighet for å inkludere  
fakturakopi i oversendelse



Knappen «Rapporter 
direktebetaling» starter søk og 
innsending av betalinger som 
har kommet direkte fra kunde og 
som matchet mot faktura som 
er sendt til inkasso.

Denne jobben setter vi 
oftest til automatisk. Da  
slipper man å bruke knappen.

Steg Direkte innbetalinger3

Steg4 Oppdater status

Knappen “Oppdater status” henter 
saksoppdatering fra 
Kreditorforeningen. For eksempel 
når en sak er avslutet.
Denne jobben seter vi oftes til 
automatisk. Da slipper man å 
bruke knappen.
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ENKELT • EFFEKTIVT • TRYGT

Her genereres forslag til inkasso 
når man bruker knappen: “Lag 
forslag” . Aktuelle fakturaer vises 
i bildet, man kan slette de som ikke 
ønskes overført til inkasso.

Deretter brukes knappen:  
“Send oppdrag”. Da kobles det 
opp mot webservice, faktura  
sendes inn og saksnummer påføres.

Steg2  Send oppdrag
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DIREKTE INNBETALINGER: Knappen «Rapporter direktebetaling» 
starter søk og innsending av betalinger som har kommet direkte fra kunde og 
som matchet mot faktura som er sendt til inkasso.
 
Denne jobben setter vi oftest til automatisk. Da slipper man å bruke knappen.
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OPPDATER STATUS: Knappen “Oppdater status” henter 
saksoppdatering fra Kreditorforeningen. For eksempel når en sak er avsluttet. 

Denne jobben setter vi ofte til automatisk. Da slipper man å bruke knappen. 
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FORSLAG: Her genereres forslag til inkasso når man bruker knappen: 
“Lag forslag”. Aktuelle fakturaer vises i bildet og man kan slette de som ikke 
ønskes overført til inkasso.
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SEND OPPDRAG: Deretter brukes knappen: “Send oppdrag”. Da kobles 
det opp mot webservice, faktura sendes inn og saksnummer påføres. 
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KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE
STEINKJER TRONDHEIM
E-post: salgmidt@kred.no E-post:  salgmidt@kred.no
Telefon: 74 15 08 00 Telefon: 74 15 08 00

KREDITORFORENINGEN VEST
BERGEN 
E-post: salgvest@kred.no 
Telefon: 55 60 98 80 

KREDITORFORENINGEN ØST
KONGSVINGER 
E-post: salgost@kred.no 
Telefon: 62 88 89 50 

KREDITORFORENINGEN SØR
KRISTIANSAND ARENDAL
E-post: kundepost.sor@kred.no E-post:  kundepost.sor@kred.no
Telefon: 38 14 60 00 Telefon: 38 14 60 00

Inkasso  
er mer enn 
penger


