Digitalisera era kvitton
Addera mervärde till transaktionen

Läs mer på www.digitalreceipts.se

Erbjud en bättre upplevelse
Digitalisering ställer ökade krav på ett helt digitalt flöde. Företagskunder vill automatiskt kunna
redovisa och bokföra sina kvitton. Privatkunder vill kunna hitta sina kvitton för att kunna ersätta,
returnera eller bevisa ett köp. Handlare och tjänsteleverantörer vill kunna hantera returer och köp på
ett effektivt och miljövänligt sätt. För att stärka kundupplevelsen och lojaliteten är personifierad
kommunikation ett måste.

1. Sänk kostnaderna
Med Digitalreceipts kan ni enkelt producera, lagra och erbjuda era kunder digitala kvitton.
Spar kostnader på hantering och inköp av kvittorullar. Förbättra arbetsmiljön för anställda
med minskad fysisk påfrestning från att räcka över kvitton och sophantering. Med ökade
mobila betalningar och godkänd kvittostandard (SDRS) är digitala kvitton snart de facto.

2. Minskad miljöpåverkan
De sociala normerna går allt mer mot att tänka miljövänligt. Konsumenterna ställer högre
krav på att leverantörerna att efterleva de globala miljömålen för hållbar produktion.
Genom att erbjuda kunden ett digitalt kvitto eller slänga kvittot i den digitala
papperskorgen (Greenbin) kan ni minska miljöpåverkan av koldioxid.

3. Öka försäljningen & kundupplevelsen
Med digitala kvitton kan ni addera mervärde till transaktionen. Nyttja kvittot som en kanal
att bygga lojalitet, kundinsikter, merförsäljning och förmedla personifierad information till
kunderna. Genom att erbjuda digitala kvitton blir hanteringen av kvitton och utlägg
betydligt enklare för era företagskunder.

Läs mer på www.digitalreceipts.se

Koppla dig mot Sveriges ledande plattform
för digitala kvitton och utläggshantering
Digitala kvitton - Snabbt och enkelt
Med Digitalreceipts kan ni enkelt och snabbt erbjuda digitala kvitton till era kunder.
Vi har ett välutvecklat API, samt färdiga kopplingar till ledande
kassasystem (POS) i Sverige. Vi erbjuder dessutom möjligheten att sätta sitt eget
varumärke på plattformen Digitalreceipts, en så kallad White Label.
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Så fungerar det
Kassasystemet integreras med
plattformen Digitalreceipts via ett API.
Digitalreceipts producerar ett digitalt
kvitto enligt Svensk kvittostandard.

Kvittot finns alltid tillgängligt för
kassapersonal och kund vilket gör att
returhantering och reklamationer blir
snabbare och enklare.

Det digitala kvittot levereras till kund
baserat på vald leveransmetod antingen
via SMS, e-mejl webben eller via en app.

Med ett digitalt kvitto kan ni också
addera mervärde till transaktionen och
ni hjälper företagskunder att enklare
hantera kvitton, utlägg och
reseräkningar.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på info@digitalreceipts.se eller 0771 584 886

