
Betalingsservice web



Betalingsservice er det nemmeste i verden

Der findes ikke en nemmere måde at betale sine tilbagevendende regninger på end ved  
at bruge Betalingsservice. Regningerne betales til tiden, og det er økonomisk fordelagtigt  
for indbetaleren. 95 % af de danske husstande bruger allerede Betalingsservice. Betalings-
service er også det nemmeste i verden, når der skal opkræves penge.

Betalingsservice web – Nemt og sikkert
Betalingsservice web er velegnet, når du ønsker en nem og 
sikker måde at opkræve dine medlemmer/kunder. 

Det er en internetbaseret løsning, hvor du kan opkræve alle 
dine medlemmer/kunder. Er der medlemmer/kunder der ikke 
ønsker at betale via Betalingsservice, modtager i stedet et 
indbetalingskort.

Det eneste du behøver for at bruge Betalingsservice web, er 
en adgang til internettet. Det er derfor ikke nødvendigt at 
investere i software for at komme i gang. 

Betalingsservice web kan med fordel bruges af foreninger og 
mindre virksomheder.

Fuld kontrol og godt overblik
Betalingsservice web giver dig et godt overblik over gennem-
førte opkrævninger og fremtidige betalinger. Du kan nemt 
danne dig et overblik over:

• hvem der er blevet opkrævet
• hvor meget der er blevet opkrævet
• status på den enkelte opkrævning



Der er mange fordele ved Betalingsservice web

Spar tid og penge på administration, print og porto
Omkostningen ved at bruge Betalingsservice web er mindre, 
end hvis du selv skal printe, kuvertere og frankere hver ene-
ste opkrævning. 

Administrationen af medlemmerne/kunderne er nem og 
enkel. Dels er Betalingsservice web en brugervenlig løsning, 
og dels henter Nets oplysningerne på dine opkrævninger 
en gang om måneden. Du skal kun oprette nye betalere og 
vedligeholde de eksisterende. 

Skal du sende breve ud til dine medlemmer/kunder, er det 
nemt at overføre navn, adresse og kundenummer fra Beta-
lingsservice web til fx Microsoft Excel.

Hold længere på dine medlemmer/kunder
Med Betalingsservice bevarer medlemmerne/kunderne 
erfaringsmæssigt deres tilhørsforhold til foreningen/virk-

somheden i længere tid, end hvis de betaler fra gang til gang. 
Værdien af dette er langt højere end omkostningerne til 
Betalingsservice web.

Bedre betalere
Erfaringen viser også, at regninger, der er tilmeldt Betalings-
service, har meget større sandsynlighed for at blive betalt, 
end regninger der skal betales med et traditionelt indbeta-
lingskort.

Tilfredse medlemmer/kunder
De fleste i Danmark forventer i dag at kunne betale regnin-
ger med Betalingsservice, uanset om regningen kommer fra 
en stor virksomhed eller en lille forening. Det sparer nemlig 
både tid og penge og er den nemmeste måde at betale 
regninger på.
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Det er nemt at komme i gang med Betalingsservice web

Sådan kommer du i gang:
Henvend dig i dit pengeinstitut og få et FI-kreditornum-
mer til indbetalingskort (kortart 71 med Nets advisering).

Anskaf en NemID medarbejdersignatur, hvis du ikke har 
en i forvejen. Medarbejdersignaturen kan bestilles på 
www.medarbejdersignatur.dk

Tilmeld dig Betalingsservice web på vores aftaleportal: 
https://betalingsservice.nets.eu/ 

Du modtager en velkomstbesked. 

Opsæt Nets Rettighedsstyrring på  
www.medarbejdersignatur.dk

Du kan herefter gå i gang med at oprette  
opkrævningsarter, indbetalere mv. 

Dine kunder/medlemmer opkræves på baggrund af  
oplysningerne du indtaster i Betalingsservice web.  
Hver måned henter Nets oplysninger 8. sidste bank  
dag kl. 02.00 om morgenen.

Vil du vide mere
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på  
tlf. 44 89 26 50. Du kan også finde mere information på 
www.nets.eu/dk.




