
Fordeler for deg

Mindre administrasjon                          
og enklere prosesser.

Effektiv og fleksibel integrasjon. 

Innovativ løsning med digital 
kundereise og kundeservice hos 
Arvato Financial Solutions.

Ved å samle alle transaksjonene 
på ett sted får sluttkunden bedre 
oversikt over transaksjoner og 
kostnader. Det kan bidra til økt 
kundelojalitet.

Vi er markedsledende i flere euro-
peiske land og har systemer som 
gjør det enkelt for våre kunder å 
vokse internasjonalt.  

Typiske utfordringer

Det blir stadig flere elbiler på veiene, noe som fører med seg stor etterspørsel 

etter ladestasjoner både i borettslag, næringsbygg og parkeringshus. 

Selskaper som administrerer denne typen ladeløsninger er gjerne mindre 

virksomheter med begrensede ressurser. Da kan intern administrasjon og drift 

av betaling være ressurskrevende. I tillegg ser vi at flere av aktørene opplever 

at kortbetaling medfører høye kostnader og utfordringer med kort som blir 

avvist. Da er det naturlig å se på alternative betalingsløsninger. 

Vår løsning
Arvato Financial Solutions tilbyr en fakturaløsning for strøm og admin-

istrasjonsgebyr, som er utviklet spesifikt for lading av elbiler, med en 

sømløs direkte integrasjon mot leverandører av ladestasjoner. I praksis 

betyr det at du kan overlate all administrasjonen rundt fakturabetaling 

til oss, og sluttbrukeren mottar en månedsfaktura med full oversikt over 

forbruket sitt. Dette forenkler hverdagen betydelig for de med firma-

bil, som kan rapportere månedlige transaksjoner til sin arbeidsgiver.  

Resultat
• Én partner som håndterer hele fakturapros-

essen, fra inngått avtale til inkasso 

• Løsningen er tilpasset de spesifikke behovene dere har 

• Sluttkunden får én månedlig faktura med full oversikt over for-

bruk, ladetid og kostnader – samt fleksible betalingsvilkår

Fakturaløsning for lading av elbil  
Tilby samlefaktura med full oversikt over forbruk og ladetid
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Integrasjoner som fører data og innsikt tilbake til systemleverandør 

Vi opplever at de fleste systemleverandører innenfor elbillading ønsker en faktureringspartner som ved hjelp av innsikt og 

rapportering kan legge til rette for en forbedret kundereise. Løsningen vår tillater meldingsbaserte integrasjoner, som åpner for 

verdiøkende tjenester i form av kommunikasjon og rapportering i tilnærmet sanntid. Eksempler på dette kan være informasjon 

om diverse kundeaktiviteter, innbetalinger og utestående krav. 

30 aktive borettslag og næringseiendommer

Per i dag leverer vi abonnementstjenester til nærmere 30 borettslag og næringseiendommer. Leverandøren av ladestasjonen for 

elbil inngår avtalen med borettslagene som ønsker fakturaløsning, og borettslaget setter opp avtaler med beboerne. Vår oppga-

ve er å fakturere sluttkunden basert på månedlig fakturagrunnlag som vi får tilsendt fra partneren. 

Vi kan også tilby løsninger for selskaper som har behov for en totalleverandør i forbindelse med fakturering. Med e-handelsløs-

ningen AfterPay har vi flere kunder på appbaserte løsninger innenfor mobilitet. Et av selskapene er Ruter, som er Norges største 

kollektivtransportselskap.

Uniforme løsninger for Norden

Arvato Financial Solutions er et globalt selskap med bredt fotavtrykk i Norden. Vi har kontorer i Norge, Sverige, 
Danmark og Finland, og tilbyr uniforme løsninger på tvers av landegrensene. Våre nordiske selskaper har lang erfa-
ring med administrative finansielle tjenester, og lokal kundeservice og support. 

Landskapet med nordiske selskaper som tilbyr ladestasjoner for elbil er variert, med et stort utvalg leverandører i 
de ulike landene. Våre uniforme løsninger kan integreres opp mot alle systemer, uavhengig av land og størrelse på 
selskap. 

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss i dag. 

finance.arvato.com


