
SÅ FUNGERAR FRAMTIDENS 
INTERAKTIVA FAKTURALÖSNING



FAKTUROR SUGER

Fakturan som vi känner den idag är utdaterad sedan länge. 
Den tillför inget värde i en kundrelation och ställer allt för 
ofta till problem för såväl säljare som köpare. I bästa fall 
gör den sitt jobb och reglerar en skuld, i sämsta fall är den 
orsaken till en förlorad kund.



Den värdiga uppföljaren
Mot denna dystra bakgrund erbjuder Billogram en färgglad helhetslösning som transformerar 
sättet på vilket företag fakturerar sina kunder. Allt för att göra betalningstillfället till en positiv 
del av kundupplevelsen. Vi har skapat den delbara fakturan — ett nytt innovativt format som 
möjliggör direktkommunikation, riktad merförsäljning och viktigast av allt, som stärker 
relationen mellan företag och deras kunder. 

En titt i backspegeln
Historiskt sett har fakturan varit samma dokument i över 5000 år och det är först nu som den 
genomgår en komplett förändring. Född är den nya interaktiva fakturan, ett långt mer kundvän-
ligt alternativ, som är mer anpassat för dagens konsumenter och deras förväntningar på kund-
upplevelsen. Bakom oss lämnar vi ett opersonligt, kundfientligt och statiskt dokument, 
som troligen inte en enda själ kommer sörja.  



Varför ska man bry sig om kundupplevelsen?
De senaste årtiondena har ny teknik och internet förändrat verkligheten för såväl privatper-
soner och företag. En av de tydliga konsekvenserna är att dagens kunder plötsligt har fått mer 
makt än någonsin.  Vi lyssnar mer till kundrecensioner och mindre till marknadsföring. 

Det har samtidigt blivit lättare att byta leverantör så fort vi behagar. För företag innebär detta 
allt hårdare konkurrens och det räcker nu inte längre att enbart erbjuda den senaste modellen 
eller en specifik tjänst, om man ska sticka ut på marknaden. Utan att måla upp en alltför grå 
verklighet, så har allt detta lett till att kunden idag ofta väljer att göra sin affär med de företag 
som erbjuder den mest kundvänliga upplevelsen. Hur din kund upplever ditt företag har plötsligt 
blivit ditt viktigaste konkurrensmedel. 

“Under 2016 började kundupplevelsen för första gången att rankas högre än intäkter” -Salesforce

Därtill har dagens komplexa medielandskap bidragit till att det blivit allt svårare att nå ut till 
nya potentiella kunder, vilket också lett till att kostnaden för att attrahera dessa skjutit i höjden. 
Mot denna bakgrund blir det naturligt att satsa mer på att behålla de kunder ett företag redan 
har. Men även att utnyttja den enda naturliga och återkommande kanal för direktkommunikation 
som företag har med sina kunder — fakturan.

“Det kostar 6-7 gånger mer att få in en ny kund, än att behålla en befintlig” -Bain & Company



Billogram och kundupplevelsen
Billograms lösning gör att fakturan blir en delad mötesplats för företag och deras kunder. 
En interaktiv yta där båda parter möts varje månad, när kunden undermedvetet utvärderar 
sitt köp — vid betalningsögonblicket. Med Billogram kan företag närvara och vara aktiva i 
detta känsliga ögonblick, när kunden sitter framför sin faktura. De kan svara på frågor, rätta 
till eventuella misstag och presentera relevanta erbjudanden medan kundens plånbok redan 
är öppen. Allt för att göra betalningen till en positiv del av kundupplevelsen. 

“70% av köpupplevelsen baseras på hur kunden känner att de behandlas” – McKinsey

Ett helt nytt format
Med tiden har pappersfakturan sakta fått ge plats för nya distributionssätt som PDF-fakturor 
och e-fakturan. På sistone har även en mängd nya distributionsmetoder dykt upp, såsom 
personliga digitala brevlådor. Men även om de nya distributionsmetoderna på många sätt är 
praktiska, så är det fortfarande samma statiska och kundfientliga dokument som skickas ut. 
Enda skillnaden är på vilket sätt de skickas och tas emot. Addera därtill det faktum att inkasso-
bolagen tjänar alla sina pengar på de kunder som inte betalar i tid och det blir tydligt varför 
fakturan ännu inte genomgått någon större förändring. 

Tyvärr går en långsam och komplicerad fakturaprocess tvärt emot vad dagens företag vill 
åstadkomma. Det tar lång tid för att få betalt, samtidigt som kunden ofta känner sig förvirrade 
eller bortprioriterad. Över tid kan dessa negativa fakturaupplevelser leda till ökad churn 
och minskad lojalitet.

“96% av missnöjda kunder klagar inte, Men 91% av dem kommer helt enkelt att lämna er och aldrig 
komma tillbaka” - 1st Financial Training services

Ur denna negativa spiral föddes idén om den interaktiva webbaserade fakturan. Ett verktyg för 
sin tid, som från grunden förändrar fakturans roll och låter dåliga kundupplevelser ge plats för 
mer långvariga relationer.



Det är egentligen märkligt att så många företag helt verkar ha glömt fakturans betydelse för 
kundupplevelsen. Inte i första hand för hur den är utformad, utan för alla de problem den skapar 
om någonting inte stämmer. Och inte minst för hur viktigt just betalningstillfället är för uppfatt-
ningen om ett företag. När det handlar om pengar är också relationen extremt sårbar och en 
positiv kundupplevelse riskerar att förbytas till en negativ väldigt fort i detta utsatta läge. 

Problem med fakturor är ett bergsäkert sätt att skaffa sig missnöjda kunder. Möjligen kan det 
överträffas av en kundtjänst som är allt annat än tillgänglig eller än värre, oförmögen att hjälpa 
till. Oturligt nog drabbas kunden ofta av båda delar när något har gått snett med en faktura. Så 
varför utsätta ditt företag för denna helt onödiga risk nu när du vet att det finns bättre sätt att 
lösa det på: 

MÖT DEN 
INTERAKTIVA 
WEBB– 
FAKTURAN





Omslagsbild
Den interaktiva webbfakturan har en stor utbytbar omslagsbild. En fantastisk möjlighet att 
stärka varumärket och samtidigt leverera en mer personlig fakturaupplevelse. 

TURBIN



Enkla betalningar
Att betala ska vara enkelt, tydligt, samt fritt från onödiga steg och risk för misstag. 

Information
För att göra fakturaupplevelsen så enkel och tydlig som möjligt presenteras endast den allra 
viktigaste informationen vid första anblick. För att möjliggöra detta har alla bokföringstekniska 
detaljer och (för kunden) mindre viktig information flyttats till bakgrunden, där även PDF-filen 
finns tillgänglig vid behov.

Specifikation

Mobilabonnemang, Oktober

299,00
#007 | 25% moms 1 st x 299,00

239,20
59,80

299,00

Dokument (5)

Fakturadatum: 2017-09-29

Specifikation

Att betala 299 kr

Nettosumma
Moms
Bruttosumma



Tidslinje
Vår tidslinje låter kunder och kundtjänstper-
sonal följa alla händelser rörande en faktura 
i realtid. Allt för att skapa en så tydlig och 
transparent upplevelse som möjligt. Båda 
parter kan se när en faktura har öppnats och 
om detta inte sker, kan kundtjänst välja att 
istället skicka ut en pappersfaktura. Här samlas 
också samtliga ändringar och händelser under 
en fakturas “livstid”. Det inkluderar ändringar 
av distributionsmetod, påminnelser, betalning-
ar och liknande. En annan viktig funktion på 
tidslinjen är chatten, som möjliggör en direkt-
dialog mellan kunder och er kundtjänst, utifall 
att några frågor dyker upp.  

Fakturahistorik
Med varje ny faktura en kund tar emot, får de också tillgång till alla sina tidigare fakturor, 
vilket är praktiskt om de behöver komma åt information, jämföra, eller kontrollera statusen 
på tidigare fakturor. 

Alla fakturor från Turbin AB som matchar era kontaktuppgifter.

Dina fakturor från Turbin AB 1 förfallen

Visa alla fakturor (6 st)

Betalning på 199,00 SEK. 0 SEK kvar 
att betala

Robin Lind
14 may 2017, 08:00

Hej! Jag Blev utlovad 200kr i startrabatt, 
men ser den inte här?

Robin Lind
13 may 2017, 17:20

Fakturan har ändrats. Den nya summan 
är 199 SEK. (399 – 200 SEK
i startrabatt).

Alexander, Turbin AB
13 may 2017, 17:32

Hej Robin! Välkommen som kund hos oss, 
självklart löser jag din startrabatt.

Alexander, Turbin AB
13 may 2017, 17:32



Engagera mera
Den här interaktiva funktionen gör det möjligt att presentera upp till två olika 
meddelanden eller erbjudanden på varje faktura. 



Erbjudanden som når fram
Denna nyttiga funktion gör det enkelt att på olika sätt engagera kunder. Ytan kan användas för 
att presentera riktade erbjudanden, undersökningar eller annan relevant information ett företag 
vill delge sina kunder. När en kund interagerar med ett erbjudande dyker ett nytt fönster upp 
med mer detaljerad information och möjligheten att acceptera erbjudandet. Tjänsten blir som 
mest fördelaktig när man skapar erbjudanden eller information baserat på specifika segment 
och kunddata. Nedan följer några olika exempel hur detta med fördel kan göras, men möjlig- 
heterna är oändliga och begränsas enbart av fantasin.

Merförsäljning: 
Ett telekombolag kan presentera kunder som varje månad använder upp all sin mobildata, ett 
erbjudande om att addera extra data till ett förmånligt pris. En annan möjlighet är att erbjuda 
ett kunder förmånligt pris på en ny telefon, när deras modell börjar bli gammal.

Kundengagemang: 
Ett företag som levererar matvaror hem till sina kunder, kan på fakturan skicka med receptför-
slag baserat på nyinkomna ingredienser. De kan också uppmana sina kunder att dela med sig 
av sina egna favoritrecept på företagets sajt.

Datadriven kommunikation: 
Ett elbolags trogna kunder kan via fakturan bli inbjudna till lokala marknadsföringsevent, 
baserat på vilken ort de bor på.

Mer om enkla betalningar
Möjligheten att betala snabbt och enkelt via digitala betalningssätt finns direkt på fakturan. 
Tjänsten är idag kopplad till säkra betalningsalternativet Swish och därtill kommer en rad nya 
betalsätt finnas tillgängliga från 2018, då de nya direktiven enligt PSD2 (Revised Payment 
Service Directive) träder i kraft. Dessa är förstås ett komplement till mer traditionella betalsätt 
och kunder kan som alltid betala via autogiro eller bankgiro. 



Fakturering bör vara 
så mycket mer än 
bara en transaktion.



Nutid kontra framtid
Idag har de flesta företag ett affärssystem som är kopplat till en eller flera underleverantörer/
partners som sköter olika delar av faktureringsprocessen. Med Billogram får ni istället en part-
ner som kan hantera både distribution, reskontra, kravhantering, betalningar, och kundkommu-
nikation åt er. I de fall där en helhetslösning inte är ett möjligt alternativ, kan istället en lösning 
skräddarsys efter specifika önskemål.

BOKFÖRING

SUPPORT MARKNADSÄLJ

LIKVIDHANTERING

KRAVHANTERING

AFFÄRSSYSTEM

ÅTERBETALNING AVPRICKNINGFELHANTERING

DISTRIBUTION

– E-FAKTURA
– DIGITAL BREVLÅDA
– E-POST
– BREV



Med övergången till webbfaktura från Billogram får företag en partner som hanterar hela 
faktureringsprocessen åt dem. En tjänst där företag och kunder kan följa alla händelser rörande 
en faktura i realtid. Marknadsavdelningen får möjligheten att leverera mer riktade erbjudanden 
och en ny kanal skapas för att stärka varumärket. Sist men inte minst så får kundtjänst chansen 
att hantera eventuella frågor som dyker upp, när kunden sitter med fakturan framför sig. 
Helt enkelt en bättre upplevelse för alla parter.

BILLOGRAM

AFFÄRSSYSTEM

BETALNINGSSTATUS
FAKTURAINFORMATION

API / XML

KRAVHANTERING

– PÅMINNELSE
– INKASSO

DISTRIBUTION

– WEBBFAKTURA
– E-FAKTURA
– DIGITAL MAILBOX
– E-MAIL 
– BREV
– SMS

ENKLARE BETALNING

– SWISH
– PSD2

KOMMUNIKATION

– MERFÖRSÄLJNING
– MERVÄRDE
– STATUSUPPDATERING
– CHAT



Så fungerar det
Samma information som affärssystemet idag skickar ut till distributionspartners, tar istället 
Billogram emot, för att sen sköta faktureringsprocessen och distributionen. Detta samtidigt 
som företaget får adderat värde i form av en förbättrad kundupplevelse genom enkelhet, 
stöd och merförsäljning.

VAD DU FÅR MED BILLOGRAM

VAD DIN NUVARANDE 
FAKTURERINGSTJÄNST ERBJUDER

Betalningshantering
Distribution

Inkasso
Bokföring

En starkare 
kundupplevelse

+



Från transaktion till relation

www.billogram.com

www.billogram.com

