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Med InkassoPro har du altid fuldt overblik over dine inkassosager – og let og effektiv inddrivelse.
Den brugervenlige og gennemtestede løsning automatiserer rutinemæssig behandling af inkassosager,
så du let kan håndtere mange sager på kort tid – og dermed øge inddrivelsesprocenten.

100 % fokus på effektiv
inkassobehandling
I InkassoPro har du overblik over alle detaljer på inkassosagerne og kan let se, søge og filtrere på oplysninger
om debitorer, sager, afdragsordninger, korrespondance
mv. Når programmet åbnes, får du automatisk et overblik
over dagens opgaver og er hurtigt i gang med sagsbehandlingen. Den enkelte sag er altid kun et klik væk.

Automatisk opfølgning
på afdragsordninger
InkassoPro følger automatisk op på afdragsordninger og
fremnoterer, når ordningen overholdes. Du skal således
udelukkende foretage manuelt arbejde, når InkassoPro
giver besked herom. Fx når en debitor misligholder sin
aftale eller har indbetalt det fulde beløb, så sagen kan
afsluttes. Dermed sparer du tid – og har altid fuldt overblik over, hvilke sager der kræver behandling.

Nem kommunikation
En god dialog med debitorerne er med til at sikre, at
pengene inddrives. Udvid InkassoPro med tilkøbsmodulet InkassoPro Portal, og kommuniker med debitorer
online direkte via portalen. Du kan også kommunikere
med dine kunder via portalen og bl.a. sende og modtage
beskeder samt markere, at du ønsker et svar. Kunderne
kan herefter sende svar via portalen, og dermed er al
korrespondance samlet ét sted – og direkte på sagen.

Effektiv inkassobehandling
• Automatisér rutinemæssige
arbejdsgange
• Søg og indberet debitorer
– fuld integration til RKI og DBR
• Spar tid på kommunikation med
debitorer via onlineportal, som
InkassoPro kan suppleres med.

Overblik og effektivitet
med InkassoPro
• Saml alle informationer, og arbejd
effektivt ét sted
• Få hurtigt overblik over restgæld,
afdragsordninger mv.
• Se, søg og filtrer nemt på sager,
debitorer, fordringer, sagsforløb mv.

Øg inddrivelsesprocenten,
og få flere penge hjem
• Effektiv opfølgning på afdragsordninger
• Beregn og aktivér afdragsordninger på et øjeblik
• Undgå misligholdte aftaler
– indbygget alarm giver besked.

EG Legal
InkassoPro er udviklet af EG Legal, der tilbyder
skræddersyede it-løsninger til advokatbranchen,
juridiske afdelinger i større virksomheder,
inkassobureauer og større virksomheder med
egen inkassoafdeling.
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EG Legal har mere end 35 års erfaring inden for
advokat- og inkassobranchen – og har dermed
dyb indsigt i brancherne. En viden, der bruges
til at optimere processerne i forbindelse med
inkassobehandling gennem løbende udvikling
af InkassoPro. Udvikling af nye funktioner i
InkassoPro sker i tæt samarbejde med brugerne.
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