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Nem online-
betaling direkte
fra e-Boks

e-Boks Betaling tilbyder nem og sikker
online betaling af fakturaer, samt mulig-
hed for at oprette fremtidige og tilbage-
vendende betalinger direkte fra e-Boks.

Både slutbrugere og virksomheder kan
benytte e-Boks Betaling.

Betalingen kan foretages ved hjælp af
de internationale og nationale beta-
lingskort og andre betalingsløsninger,
som afsender beslutter kan benyttes
som betalingsmiddel.

For slutbrugeren er dette en pålidelig
betalingsmetode og en måde at redu-
cere besværet med gentagne gange at
skulle betale engangsfakturaer eller
faste fakturaer med uregelmæssige mel-
lemrum. Slutbrugeren vil få en positiv
brugeroplevelse, eftersom betalingen
foregår i én proces og fra samme sted,
nemlig i brugerens egen e-Boks.

e-Boks Betaling er lige så sikker som
eksisterende bankmetoder, der bruges i
netbank. e-Boks behandler fakturaerne i
samarbejde med eksisterende beta-
lings-udbydere (PSP) og ændrer efter
betaling fakturaens status til betalt.

e-Boks Betaling omfatter derudover en
meddelelsesfunktion, som påminder slut-
brugeren om ubetalte fakturaer, så even-
tuelle gebyrer ved forsinket betaling
undgås.

Betalingsforløbet kan foretages af afsen-
der selv, eller afsender kan beslutte at
samarbejde med en distributør. Forløbet
igangsættes ved at tilføje en XML-fil til
fakturaen (som vedhæftning). Denne fil
er en forudsætning for hele betalingsfor-
løbet og skal indeholde oplysninger om
betalingen og den opsætning, der giver
slutbrugeren mulighed for at tilmelde sig
fremtidige og tilbagevendende beta-
linger.



Fordele for afsender

Forøget antal betalinger
Antallet af betalte fakturaer vil stige, da betalingen foretages fra ét
sted. Fakturaer bliver sendt til e-Boks, hvorfra de både bliver læst
og betalt.

Flere betalinger til tiden
Når flere slutbrugere tilmelder sig betaling af gentagne fakturaer,
oplever afsenderen en omkostningsreduktion for håndtering af for-
faldne betalinger.

Øget aktivitet
Med et voksende antal slutbrugere, der tilmelder sig gentagende
betaling, får afsenderen sikkerhed for afventende betalingsfor-
pligtelser.

Valgfri betalingsform
Afsenderen fastlægger, hvilke betalingsløsninger, der skal stilles
til rådighed for slutbrugeren.

Fordele for slutbruger

Betaling af fakturaer via e-Boks app eller web-løsning

Påmindelser om forestående betalinger

Reduceret risiko for forsinket betaling. Undgå gebyrer



Funktioner

Direkte betaling af fakturaer i e-Boks
Slutbrugeren kan modtage fakturaer fra enhver afsender, der er til-
meldt løsningen.

Betalinger ved tilbagevendende intervaller
Slutbrugeren kan tilmelde sig betaling af fakturaer, der skal betales
ved tilbagevendende mellemrum som f.eks. hver måned, hver tredje
måned eller på årsbasis.

Meddelelser
e-Boks Betaling omfatter en meddelelsesfunktion, der sender påmin-
delser om ubetalte fakturaer til slutbrugeren. Slutbruger undgår der-
ved at modtage meddelelser om forfaldne fakturaer og endda
gebyrer i forbindelse med for sen betaling.

Betalingsstatus
Slutbrugeren kan se status for betalte fakturaer fra e-Boks og kon-
trollere, at status er sat til betalt.



Meddelelser og påmindelser til slutbrugere

1. e-Boks sender en meddelelse til slutbrugeren, der informerer
slutbrugeren om en ny faktura, der skal betales

2. I tilfælde af at fakturaen ikke betales inden en bestemt dato, sen-
der e-Boks en påmindelse til slutbrugeren

3. Hvis fakturaen stadig ikke bliver betalt, sender e-Boks en sidste
påmindelse, dagen før fakturaen forfalder til betaling.

Proces

Igangsætning af betalingsforløbet via e-Boks Betaling kræver at en
række aftaler er på plads mellem e-Boks, afsender og PSP, før
behandlingen af fakturaerne kan finde sted.

Når disse aftaler er på plads, kan tilmeldingsforløbet for betaling af
fakturaer i e-Boks igangsættes. Afsenderen eller distributøren skal
oprette en XML-fil med alle nødvendige oplysninger.

Fakturaen sendes derefter til slutbrugerens e-Boks. Slutbrugeren
kan nu se de forskellige betalingsmuligheder, som afsenderen stiller
til rådighed og kan igangsætte betaling af fakturaen fra e-Boks.

Når afsenderen har konfigureret meddelelsen for fakturaen, mod-
tager slutbrugeren meddelelser (påmindelser) om ubetalte fakturaer
i god tid inden forfaldsdatoen. Forløbet og meddelelserne vises i figu-
ren.



Om os

e-Boks er en betroet, nordisk udbyder af sikre platforme
og digitale postkasser.

Vi tilbyder virksomheder og offentlige institutioner en brugervenlig,
effektiv, intuitiv og sikker platform til digital kommunikation.

Siden 2001 har e-Boks sikret at firmaer og statslige organisationer
har kunnet sende millioner af dokumenter gennem vores platform
hvert år og dermed ført dem ind i den digitale tidsalder.

e-Boks sørger for, at al virksomhedskommunikation lever op til de
gældende sikkerhedsstandarder; det giver kunderne vished for at
deres data er sikret.

Med flere en 20 millioner brugere er vi i dag en vigtig del af den glo-
bale infrastruktur.

Fakta om vores platform

30.000
offentlige og private afsendere

69.292
dokumenter bliver sendt hver time

383.333
underskrevne dokumenter hver måned

16.677
fakturaer til betaling hver dag

20 millioner
unikke brugere

http://global.e-boks.com/
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Vil du vide,
hvordan e-Boks kan hjælpe

dig og din forretning?

Kontakt os for mere information

mailto:salg@e-boks.dk
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