
Arvato finansierar och sköter för sina 
kunders räkning hela deras process mot 
slutkund, från att konsumenten gör köp 
och faktureras till dess betalning har 
inkommit. I denna process anlitas Posti 
Messaging  sedan flera år för faktura-
hanteringen.

Då Arvatos kunders slutkunder är många 
är också fakturavolymerna stora. ”Våra 
kontakter med Posti Messaging  är väl 
etablerade och fungerar alltid snabbt 
och professionellt. Detsamma gäller 
för hur Posti Messaging  genomförde 
projektet att införa eSign”, säger Per 
Nilsen, Office Manager, Arvato Finance 
Solutions AB. 

eSign var ett led i processen att både 
automatisera fakturahanteringen och 
få fler av Arvatos kunders slutkunder att 
beställa autogiro för sina fakturabetal-
ningar. ”Hanteringen av anmälningar om 
autogiro var innan eSign helt manuell 
där vi fick mata in data från pappers-

blanketter. Det var tids- ödande och 
ledde till en del fel. Och för slutkunden 
var det omständligt att beställa blan-
kett, fylla i och posta. Med eSign har vi 
snabbt fått ordning på detta och auto-
matiserat beställningen av autogiro”. 

Digital signeringstjänst som tar 
bort alla manuella moment

eSign är en digital signeringstjänst som 
stöder touch-, sms- och BankID-signering 
på alla slags enheter. I tjänsten kan ett 
stort antal mallar för olika slags blan-
ketter hanteras och signeras digitalt på 
webben eller på platta ”över disk” i butik. 
Tjänsten stöder även utgående flöden 
som till exempel avtal, styrelseprotokoll 
eller annat som ska signeras av en eller 
flera parter.

Sedan sommaren 2016 använder 
Arvato eSign för flera av sina kunder där 
deras slutkunder i blankett på webben 

 

ADJÖ TILL PAPPER OCH FEL NÄR KONSUMENT 
ANMÄLER OM AUTOGIRO PÅ NÄTET OCH 
SIGNERAR MED BANKID 

«Vår affär drevs av att få 
en automatiserad process 

för signering av autogiro. Vi 
vill erbjuda våra kunder ett 

mervärde och ett sådant är att 
vi jobbar effektivare vilket eSign 
bidrar till. Idag använder vi en 

bråkdel av all funktionalitet 
som finns i eSign. Framöver 

kan det mycket väl bli tal om 
att använda eSign för andra 

ändamål i vår verksamhet.» 

Per Nilsen 
Office Manager 

Arvato Financial Solutions AB
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Arvato Financial Solutions finansierar bland annat företags kundreskontra och fakturor. Sedan 
flera år samarbetar Arvato med Posti Messaging  som digitaliserar och hanterar utgående 
fakturaflöden. Ett led i digitaliseringen är att Arvato nu även använder Posti Messaging s digitala 
signeringstjänst eSign för flera av sina kunder. Med eSign kan kundernas slutkunder i en blankett 
direkt på webben beställa autogiro och signera digitalt med BankID.



kan anmäla sig för autogirobetalning 
av fakturor. Slutkunden länkas direkt 
från kundens hemsida till en webbsida 
med en blankett. På blanketten finns  
tvingande validerade fält för person-
nummer och kontonummer som konsu-
menten fyller i och sedan signerar med 
hjälp av BankID.

Superproffsigt utseende, snabb pro-
cess och inga fel ”Det ser superproffsigt 
ut på utsidan mot konsument. Anmäl-
ningsförfarandet upplevs nu som mer 
modernt av våra klienters kunder. Och 
det går snabbt, bara ”smack” så sitter 
anmälan där. Detsamma gäller även 
internt hos oss där vi får en samlad fil 
som vi sedan kan hantera maskinellt och 
därmed minimeras de manuella stegen. 
Framförallt blir det inga fel som förr eller 
senare händer vid manuell hantering”, 
säger en mycket nöjd Per Nilsen. 

Per Nilsen understryker att Arvato 
kommer att använda eSign för alla nya 
case och kunder. Han menar att eSign 
förstärker Arvatos erbjudande till sina 
kunder. 

Kunderna för vilka Arvato använder 
eSign tycks också vara nöjda då han 
inte har hört något från dem sedan 
tjänsten infördes. ”Vår affär drevs av 
att få en automatiserad process för  
signering av autogiro. Vi vill erbjuda 
våra kunder ett mervärde och ett sådant 
är att vi jobbar effektivare vilket eSign 
bidrar till. Idag använder vi en bråkdel 
av all funktionalitet som finns i eSign. 
Framöver kan det mycket väl bli tal om 
att använda eSign för andra ändamål 
i vår verksamhet ”, avslutar Per Nilsen.

Arvato financial soultions: Finansiella tjänster - från fakturaadministration, köp av 
faktura till inkasso & köp av förfallna fordringar.

Vi hjälper våra kunder att använda de bästa kanalerna och tjänsterna och att skicka doku-
ment på ett enkelt sätt. Detta gäller oavsett om dokumentationen är relaterad till kommunika-
tion, fakturering, hantering av kundfordringar eller kundservice.

Kontakta oss: www.postimessaging.se

Fördelar

Med eSign ersätts en pappersbaserad 
hantering av konsumenters anmälningar 
om autogiro med en helt digital process. 
Arvato slipper därmed det tidsödande 
manuella arbetet med bedömning och 
inmatning av uppgifter från inskickade 
pappersblanketter. Istället får man 
en samlad fil som maskinellt förs in i 
Arvatos system. Den digitala processen 
där konsumenten fyller i en blankett på 
webben och signerar med BankID har 
lett till större säkerhet med mycket färre 
fel i hanteringen. Antalet anmälningar 
om autogiro har ökat kraftigt eftersom 
det nu är så lätt för konsumenter att 
anmäla sig direkt på webben.

Messaging

Utmaning  
Utmaningen för Arvato var att 

kunna erbjuda sina klienter 
en effektiv hantering av deras 
slutkunders anmälningar om 
autogirobetalning. Den pap-
persbaserade processen var 
tidskrävande och behäftad 

med fel samtidigt som den var 
omständlig för konsumenten. 

Målet var att få till en effekti-
vare process som dessutom 
skulle vara så enkel att den 

kunde locka fler konsumenter 
att anmäla sig till autogiro. 

Lösning
Lösningen blev att använda 
Posti Messaging s molnbase-
rade tjänst eSign där konsu-
menten online kan fylla i en 

blankett och signera med sitt 
BankID och avarto tar emot 

anmälningarna som samlad fil 
för maskinell behandling.

“Posti Messaging  är i 
kontakterna alltid snabba 

och professionella, vilket även 
gällde för projektet att införa 

tjänsten eSign“

Per Nilsen 
Office Manager 

Arvato Financial Solutions AB
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