Én partner for parkering og betaling.
Én løsning for registrering, faktura og betaling.
Parkering slik vi kjenner det, er på vei ut, og inn kommer behovet for en
partner innen betalingsløsninger som er oppdatert på alt av nye regler
og ny teknologi for parkering.
Ved å outsource betaling med faktura og inkasso til Arvato Financial
Solutions kan du effektivisere driften, redusere både kostnader og risiko,
og samtidig gi kundene dine en enda bedre opplevelse.
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Parkeringsbøter
tilhører fortiden.
Faktura er
fremtiden.

Derfor er faktura den beste
løsningen for kundene dine
Månedlig faktura
Det er ingen av oss som synes det er hyggelig å ta fatt
på en bunke med fakturaer når måneden er omme. Ved
å tilby en månedlig faktura på parkeringsavgift kan du
spare kundene dine for både tid og penger. Vår månedlige fakturaløsning er en lettleselig elektronisk faktura
der kundene får spesifisert alt de trenger å vite om
registrerte besøk og betaling.
Ny, personlig markedsføringskanal
Du kan også bruke fakturaen til å kommunisere nyheter
og tilbud til kundene. Med innsikten du får gjennom
betalingsdataene kan du skreddersy tilbud til konkrete
kundegrupper og vise at du kjenner kundene dine og
deres spesifikke behov.
Flere betalingsalternativer
Gi kundene dine muligheten til å velge hvordan og når
de vil betale. Med vår AfterPay-løsning trenger kundene
bare å registrere seg én gang. Så kan de parkere når
og hvor de vil, og selv administrere sine fakturaer og
betalinger i vår kundeportal.
Eget parkeringsteam hos kundeservice
Ved å velge Arvato får du tilgang til et team med engasjerte kundekonsulenter som er spesialister på betaling
innenfor parkeringssegmentet. De er klare til å ta i mot
alle typer henvendelser rundt betaling, på dine vegne.

Vil du vite mer?
www.arvato.com/parkering
Dette er Arvato
Arvato Financial Solutions er en del av Arvato Bertelsmann, og er Europas tredje største leverandør
av finansielle tjenester. Med banebrytende løsninger som dekker alt fra risikovurdering, betaling og
fakturering til inkasso og styring, gjør vi hver transaksjon mer praktisk for deg og dine kunder.

