
Banqsoft Collect är ett funktionsrikt inkassoprogram för egeninkasso anpassat
till den svenska marknaden. 

Att driva inkasso i egen regi ger dig många fördelar:
§ Full kontroll över hanteringen av dina kunder, både ton och aktiviteter
§ Upprätthålla goda och personliga relationer med kunder
§ Kostnadseffektivitet, behålla 100% av fodringsbelopp och avgifter

MOLNBASERAT INKASSOSYSTEM FÖR 
EGENINKASSO
SVENSKA FASTIGHETSBOLAG

BANQSOFT COLLECT



PRODUKTBLAD

BANQSOFT IN BRIEF 

Banqsoft is a leading provider
of financial software in the 
Nordics, offering solutions for 
Digital Banking, Asset Finance 
and Credit Management.

Banqsoft was established in 
1994 and is since 2015 a fully 
owned subsidiary of the Danish 
IT group KMD A/S, an NEC 
company.

350 employees in Norway, 
Sweden, Finland and Poland 
develop and support  
installations for financial 
services providers with sales 
agents and customers in 30 
countries.

MORE INFORMATION 
Please contact us if you 
have any questions or want
more information about our 
product & services.

Banqsoft AS 
Østensjøvejen 32, 0667 Oslo,  
+47 22 31 44 99
info@banqsoft.com

INTEGRATIONS
Banqsoft Collect er integrerat med Vitec hyra för faktura, Kivra för 
kommunikation och Kronofogden för betalningsföreläggande.

Få betalt
Ett av de mest effektiva

och säkra system för
kredit- och betalnings-

hantering på marknaden.

Skalbart
Öpnna API:er, Azure 

molntjänst samt 
distribution- och printtjänst 

med betalningslösning 
anpassad för stora 

volymer.

Kommunikation
Flera lösningar för

effektiv kommunikation
med gäldenärer.

Effektivt
Avancerad flödesmotor 

som arbetar dygnet runt. 
Robotics för effektiv och 
felfri ärendehantering.

Integrerat
Integrerar dina 

verksamhetslösningar, ERP 
system och ansluter 

sömlöst. Som med Vitec, 
Kivra och Kronofogden:

Enkelt
Supporterar multipla 

språk, valutor, 
lagstiftningar och 
användarroller. 

Anpassade 
användarvänliga 

gränssnitt.

Säkert
Azure Cloud Security

tillhandahåller högsta 
standarden men tillåter 

ändå skalbarhet. 
Tvåfaktors-autentisering 

möjligt.

Kompatibelt
Nyckelfärdig lösning 

kompatibelt med 
nationella lagstiftningar. 

Anpassningsbar regelmotor 
med anpassade 

revisionsrapporter.

Banqsoft Collect
FÖR SVENSKA FASTIGHETSBOLAG

Min Sida
Min Sida-portal för 

geldenärer. För 
både din och 
geldenärens 

bekvämlighet.

Banqsoft Collect är en del av Lighthouse ekosystemet och är 100% 
molnbaserat. Det erbjuder ett full-service system som är enkelt att 
använda, har hög säkerhet, är effektivt och lönsamt. Och till sist, 
det är skalerbart så det kan anpassas både den lilla verksamheten
och till dem med stora volymer.


