
NorKred AS

- penger på DIN konto !



Fakturerings
tjenester i 16 år

Om oss:

● lokalisert i Alta

● spesialisert oss på utsending og oppfølging av 
faktura

● 9 ansatte

● 3,5 milliarder til innfordring hvert år

● 600 kunder og av disse 50-60 golfklubber



Hva er fordelen ? ● enkel utsending av faktura på ALLE kjente 
formater

● ALLE faktura overvåkes daglig mht innbetalinger

● bedre likviditet og mindre tap

● frigjort tid da NorKred er “førstelinjen”

● beholder den “gode” kontakten med kunden



Golf historie…. Levert fakturerings- og purretjenester til 
golfklubbene i 10-12 år

● røflig 50-60 klubber som kunder

● de første årene sendte klubbene over 
grunnlaget som excel 

● full integrasjon ble etablert ca 2009-10



Golf-løsning
Integrasjon
- full integrasjon mellom Golfbox og nyfaktura.no

Faktura
- klubben oppretter grunnlag og gjør faktureringen i 
  Golfbox og det oversendes NorKred for produksjon 
  og utsendelse

Innbetalinger
- ALLE innbetalinger skjer til klubbens egen bankkonto
  og NorKred får melding om disse via ocr avtale
- innbetalinger oppdateres i nyfaktura.no og tilbake til 
  Golfbox daglig



Faktura kan sendes 
til kunden som



Oppfølging
Vi forholder oss til forfallsdag 

Dag 0                    Dag 14                      Dag 28                    Dag 42

                       Purring                        Inkvarsel

Klubben bestemmer SELV om faktura skal sendes 
inkasso.



Innsyn for klubben
OG fakturasystem

Klubben har innsyn i egen reskontro i
- Golfbox 
- på web og app versjonen av nyfaktura.no

Opprett faktura til sponsorer o.l



Hva er inkludert i 
tjenesten

- utsendelse av faktura på 
alle kjente formater

- purring og ink.varsel

- kundeservice på tlf

- eget fakturasystem

- rapporter



Kundeservice på tlf 
og epost



Nye efaktura 

( og Vipps)

Klubben må si “Ja” til at de vil tilby efaktura

Vi sjekker om medlemmet vil ha efaktura
                 Basert på:
                 - navn, adresse og epost
                 - navn adresse og mobil

Faktura sendes som efaktura og til Vipps



Purring, ink. varsel 
og inkasso

Forsinkelsesrenter
- tilfaller KREDITOR (klubben)

Purregebyr
- tilfaller NorKred

Faktura som er ubetalt etter inkassovarsel 
oversendes inkassoselskap for 
inkassobehandling ETTER at klubben har 
besluttet



Regnskap og 
bokføring

Vi anbefaler at klubbene i eget regnskap 
fører alle fordringer på EN kunde som er 
NorKred, samme prinsipp som ved 
factoring.

- kundereskontro på EN plass, i 
nyfaktura.no

- i regnskapet føres sum omsetning og 
sum innbetalinger i perioden

- dog vil alle posteringer være synlig i 
Golfbox

Muligheter for eksport av faktura og 
innbetalinger fra nyfaktura.no til eget 
regnskap.

-

Purregebyr
- tilfaller NorKred

Faktura som er ubetalt etter inkassovarsel 
oversendes inkassoselskap for 
inkassobehandling ETTER at klubben har 
besluttet



Priser 107,00 pr.mnd     / 49,00 ekstra bruker

Faktura/kreditnota sendt pr.:
- epost/efaktura/vipps            kr. 16,00
- avtalegiro                                kr. 11,00
- post                                          kr. 19,00

Alle priser er eks. mva og ev. porto


