Kom-igång-guide för
registrering av
Prokassooch
Inkassoärenden.

Logga in i klientwebben
På vår hemsida www.resultatfinans.se loggar ni in på klientwebben där ni kan utföra alla era
ärenden.
Fyll i de inloggningsuppgifter ni erhållit från oss på mail i rutan för ”Kundlogin”. Klicka sedan på
”Logga in”.

Registerat ett Prokasso
Om ni önskar en lite mjukare hantering av en förfallen faktura är vår tjänst ”Prokasso” ett bra
alternativ till ”Inkasso”. Prokasso innebär att istället för ett inkassokrav börjar vår hantering med en
påminnelse följt av ett telefonsamtal, innan vi skickar ett inkassokrav. För att kunna registrera ett
Prokassoärende krävs det att ni har avtalat denna tjänst med oss.

1. Logga in i vår klientwebb och klicka sedan på ”Reskontra” och sedan på ”Registrera faktura”.

Fyll i de uppgifter du har på din kund. Försök att alltid fylla i person- eller organisationsnummer. Var
noga med att välja ”Reskontraservice” som tjänst! Glöm inte att fylla i fakturans fakturadatum och
förfallodatum samt vad den avser och belopp. Uppge alltid person- eller organisationsnummer på
den som fakturan avser. Klicka sedan på ”Spara faktura”.

Nu får du upp en sammanställning på din faktura som du vill att vi ska ta hand om. Ser allt bra, klicka
på ”Spara”.

För att vi ska kunna börja arbeta med ditt ärende måste du ”Godkänna bunt”. Klicka på knappen och
du är färdig.

Registerat ett Inkassoärende
Önskar ni en snabb hantering och därmed snabbare få era pengar ska ni använda er av vår
inkassotjänst. Så här gör du för att registrera ett inkassokrav.

Logga in i vår klientwebb och klicka sedan på ”Inkasso” och sedan på ”Registrera ärende”.

Fyll sedan i så mycket information som möjligt , uppge alltid person- eller organisationsnsummer.
Klicka sedan på ”Spara”.

Ser informationen korrekt ut, klicka på ”Spara” igen”.

För att vi ska kunna börja arbeta med ditt ärende måste du godkänna bunt:

