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Inkassogram är en unik och online baserad  

påminnelse- och inkassotjänst som hjälper  

alla företag och organisationer att få betalt  

för sina för fallna fordringar. 

Genom Inkassogram Connect kan du enkelt, 

snabbt och schysstare erbjuda dina kunder  

en gratis påminnelse- och inkassotjänst.  

Och sam tidigt få bra partnerersättning.

Välkommen till Inkassogram!

Genom att bifoga originalfakturan på bak-
sidan av kravet minskar antalet support-
ärenden med 93 % . Det betyder mindre 
administration, lägre kostnader och  
snabbare betalt.

MINSKAD SUPPORT

93%

Med ett Final notice-brev som en sista  
uppmaning till gäldenären att betala, 
minskar antalet ärenden som överlämnas 
till Kronofogdemyndigheten med 66 % .

FÄRRE TILL KRONOFOGDEN

66%

Inkassogram minskar antalet betal- 
dagar med i genomsnitt 17 dagar  
vilket förbättrar likviditeten.

SNABBARE BETALT

Inkassogram är en onlinebaserad inkasso-
tjänst som effektivt hanterar allt från utskick 
av påminnelse, krav och Final notice till  
utbetalning. Helt automatiskt. Du kan 
närsomhelst, dygnet runt registrera eller  
följa upp dina ärenden.

ALLTID ÖPPET

-17 
DAGAR

24h



Schysstare inkasso
En bärande tanke i Inkassograms tjänster är vikten av att låta våra kunder 

behålla sina goda kundrelationer samtidigt som deras obetalda fordringar 

drivs in så snabbt som möjligt.

Det innebär mindre kostnader för gäldenären när inkassokostnader och 

dröjsmålsränta minskar. Genom vår inkassoprocess skickas färre ärenden  

till Kronofogdemyndigheten, något som alla parter vinner på. 

Få betalt för dina fordringar samtidigt som du stärker relationen  

till din kund.

Inkassogram bifogar originalfakturan på baksidan av Betalningspåminnelsen 

och på Inkasso  kravet. Detta ökar tydligheten i budskapet och minskar sam-

tidigt mängden supportärenden med 93 procent. Tydliga krav med all infor-

mation tillgänglig på ett ställe betyder snabbare betalt. Genom att skicka ut 

ett Final notice-brev, som är en sista uppmaning att betala fakturan, minskar 

vi effektivt mängden ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten 

och öppnar för en konstruktiv dialog med din kund.
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 Säkert via BankID
Inkassogram har inkassotillstånd och står under Data inspek tionens 
tillsyn. Registrering av ärenden sker enkelt och säkert genom att 
användaren verifierar sig med hjälp av BankID. Alla betalningar 
sker till Inkassograms klientmedelskonto.

 Enklare
Vi på Inkassogram brinner för enkelhet i allt vi gör. Med andra ord, 
det skall vara enkelt att skicka krav och få betalt. Våra användare 
skapar ett Inkassogram på mindre än 2 minuter. Det görs enkelt 
via webben, i vår app, eller genom integrerat system. 

 Gratis
Hos Inkassogram skapar du ett gratiskonto utan årsavgifter och 
bindningstider. I gratistjänsten ingår utskick av betalningspåmin-
nelse, inkassokrav samt ett final notice brev. Vid slutbetalning 
erhåller du alltid kapitalbeloppet och vår intäkt blir lagstadgade 
avgifter och dröjsmålsränta som läggs på kravet mot din kund. Vid 
återkallelse av tvistiga ärenden debiteras du som kund obetalda 
avgifter och eventuella utlägg.

 Schysstare 
En viktig del i vår process bygger på en bibehållen kund relation 
samtidigt som vi driver våra kunders krav så snabbt som möjligt. Det 
innebär mindre kostnader för gäldenären när inkassokostnader och 
dröjsmålsränta minskar. Genom Inkassogram skickas färre ärenden 
till Kronofogden. Ett förhållningssätt som alla parter vinner på. Få 
betalt för dina fordringar och stärk samtidigt relationen till din kund.
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Inkassogram är en nytänkande och innovativ  
tjänst. Vi vänder oss till alla företag, föreningar  
och organisa tioner som har svårt att få betalt  
för sina fordringar och som vill ha en snabbare, 
schysstare och enklare kravhantering. 

VAR FJÄRDE FAKTURA BETALAS INTE I TID

Många företag och privatpersoner har idag satt i system att skjuta på sina  

betalningar, vilket innebär att ca 25procent av alla svenska fakturor inte betalas 

i tid. Obetalda förfallna for dringar drabbar framför allt Sveriges småföretagare 

som är mer sårbara, och i behov av likvida medel på kontot för att betala skatt, 

löner, under leverantörer och andra åtaganden. 

Genom Inkassograms smidiga tjänster och mjukare framtoning prioriteras dina 

fakturor hos gäldenären och du kommer att få snabbare betalt.

FRIGÖR KAPITAL FÖR TILLVÄXT OCH EXPANSION 

Inkassogram minskar i snitt antalet betaldagar med 17 dagar. Det frigör  

över 900000 kronor till den egna verksamheten för ett bolag som  

omsätter 20 miljoner på årsbasis. Likvida medel som kan användas till  

bolagets tillväxt och expansion. 

5

Inkassogram är enkelt, 
schysst och gratis. 
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FAKTURAGRAM  
– En gratis fakturatjänst

Genom tilläggstjänsten Faktura gram 
finns möjligheten att låta Inkasso
gram skicka ut dina fakturor och 
pricka av inkomna betalningar.

Med Fakturagram sparar du tid och 
pengar eftersom du både slipper 
faktu rera, hantera post, pricka av 
in komna betalningar och därefter 
sköta kravhantering. 

Via Inkassogram Connect kan du 

enkelt koppla upp ditt affärssystem 
eller använda våra API:er för en egen 
integration. Systemen skickar sedan 
fakturaunderlag till oss som skriver 
ut fakturorna med din logotyp. Sedan 
sköter Fakturagram av prickning och 
skickar automatiskt ärenden vidare 
till Inkassogram om be tal ningen ute
blir. Du får en fil med bokförings un
derlag som du enkelt läser in i ditt 
bokföringsprogram. 

INKASSOGRAM  
– En schysstare kravhantering

Inkassogram är en schysstare tjänst för 
krav hantering som består av betalnings
påminnelse, inkassokrav och ett final notice 
brev. Du kan själv välja om du vill börja lite 
mjukare med att skicka ut en betalningspå
minnelse som första steg eller om du vill 
börja direkt med ett inkassokrav. Vi bifo
gar alltid originalfakturan på våra kravbrev 
som skickas ut med Apost – åtgärder som 
gör att din kund sparar tid och får så goda 
förutsättningar som möjligt för att betala 
sin skuld snabbare.  

Vid utebliven betalning efter att respiten 
för inkassokravet löpt ut skickar vi ut vårt 
unika final noticebrev som är en sista upp
maning för din kund att betala sin skuld. 
Innan ärendet överlämnas till Kronofogden 
kommer vi att kontakta dig med en för
frågan. Processen hos kronofogden inleds 
med en ansökan om betalningsföreläggan
de för att fastslå fordran i ett utslag och 
därefter en ansökan om verkställighet för 
att skulden ska regleras.

PREMIUMTJÄNSTER
Inkassogram erbjuder ett flertal Premium
tjänster som är automatiskt kopplade till 
vårt flöde. 

Vid ett bestridande har du möjlighet att 
använda vår automatiska Estämnings tjänst 
där du kan skicka en stämnings ansökan till 
ett fast pris. Inkassograms erfarna och 
utbildade biträden företräder som ditt 
ombud genom hela processen och sköter 
alla kontakter med Kronofogdemyndig
heten och tingsrätten.

Om kunden inte kan betala sin skuld på kort 
sikt kan vi erbjuda dig att lägga ärendet på 
efterbevakning. Vi bevakar din fordran och 
säkerställer att skulden betalas så snart 
kundens ekonomiska situation förändras. 

Faktura Betalnings-
påminnelse KronofogdenInkassokrav Final Notice- 

brev

E-stämning

Efterbevakning

En komplett tjänst som 
ger dig snabbare betalt 
på ett schysstare sätt
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Kom igång  
med partnerskap
Vi på Inkassogram brinner för att göra allt enkelt 
att använda och för att snabbt generera ”pengar 
på kontot”. Detta gäller såväl kunden som som 
dig i egenskap av partner.  

Som integrationspartner har Inkassogram ett färdigt API bibliotek  

som enkelt kan användas för att snabbt komma igång. Affiliates eller  

annan exponeringspartner kan använda sig av färdiga widgets som  

enkelt används i de digitala kanalerna. Allt för att du som partner skall 

komma igång enkelt och lönsamt. 

Välkommen till Inkassograms Friends & Family partnerprogram! 

Kontakta Inkassogram på telefon 08 400 296 00, mån–fre kl 8–17,  

eller via epost: partners@inkassogram.se
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”För oss på Inkassogram är du 
som partner en viktig del av vårt 
Friends & Family program där 
vi erbjuder allt ifrån anpassade 
tips och unika tjänster för ökad 
omsättning till gemensamma 
events – välkomna.”

XLS
CSV

IMPORTFUNKTION Det här är vår enklaste lösning som inte kräver 
några förkunskaper. Du skapar eller laddar ner en .csv- eller .xlsx-fil med 
ärenden och laddar sedan upp den på vår webbplats. Den här lösningen 
fungerar bäst för de som skickar många ärenden på en och samma gång, 
men ganska sällan. 

WIDGETS Med Inkassograms widget bäddar du in ett formulär som låter 
dina kunder ladda upp sina fordringar till Inkassogram via din webbplats. 
Widgets passar bra för till exempel dig som driver redovisningsbyrå och 
som vill underlätta för dina kunder att skapa en strukturerad kravhantering.  
Du behöver inga större tekniska förkunskaper för att använda vår widget.   

KOPPLING TILL AFFÄRSSYSTEM Inkassogram erbjuder idag färdiga 
kopplingar till de vanligast förekommande affärssystemen på marknaden. 
Det innebär att du kan välja att använda Inkassogram direkt i ditt system, 
både om du har en redovisningsbyrå med många klienter som du hanterar 
krav för eller som företagare gentemot dina egna kunder. 

API:ER Inkassograms öppna API:er gör det enkelt och smidigt för dig att 
ansluta Inkassogram till ett egenutvecklat system. För att hantera API- 
integrationer är du med fördel en relativt van utvecklare.

Inkassogram Connect består av flera olika upp-
kopplingsmöjligheter för kunder och partners  
som snabbt och enkelt vill komma igång med att  
använda Inkassogram. Vilken lösning du ska välja  
beror på behoven i din verksamhet, syftet med upp-
kopplingen och hur stor teknisk kunskap du har. 
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