
Automatisk medlemsfakturering
& bokföring synkroniserad med GIT

Medlemsservice



Rätt verktyg för rätt jobb
Vad sägs om en hole in one istället för 1 slice in i klubbhuset 
och 5 hooks ut i skogen? Målet när vi tog fram vår fakturerings-
tjänst för golfklubbar var att det skulle kännas lika klockrent 
som en hole in one.

Vi har lagt mycket tid på att skapa den optimala lösningen för fakturering/

medlemsavisering. Och den fungerar oavsett vilket affärssystem du använder. 

Dessutom synkroniserar den direkt med Golfens IT-system (GIT).

1 klick istället för 6 tidskrävande steg
Istället för 6 steg och en massa tid per medlemsfaktura, så är allt som behövs 

ett enda klick. Då skickas dina äkta medlemsavier automatiskt från GIT till ditt 

affärssystem och till FINQR som distribuerar avin via e-post, e-faktura eller 

post. Snälla påminnelser sköts också per automatik.

Betalade fakturor skapas och prickas av automatiskt i ditt affärssystem och i 

GIT. Vill medlemmen inte betala så krediteras fakturan automagiskt. Och du, 

allt sker till ett fastpris per avi. Visst är det bra nära en hole in one?

FINQR har tillstånd av GIT
Genom vårt samarbete med Golfens IT-system, så kan 
vi koppla upp vårt system mot GIT och automatisera 
stora delar av ditt arbetsflöde.



Så här underlättar vi er avisering
Din tid är värdefull – både under och efter arbetstid. Våra vanliga 
faktureringskunder sparar i snitt 4 minuter per faktura genom att 
använda oss. Eftersom aviseringsflödet är mer komplicerat än ett 
vanligt fakturaflöde, vågar vi påstå att du sparar ännu mer tid.

Lösningen är byggd på FINQRs uppskattade tjänst för automatiserad 

fakturering. Den används inom flertalet branscher och innehåller även 

fakturafinansiering.

Skapa Avi i GIT För över till affärssystem Distribuera avi Snäll påminnelse

  1.

Detta är ert nuvarande arbetsflöde för en medlemsavi

2. 3. 4.

Bokför betalning Pricka av i GIT

5. 6. 

Detta blir ert nya arbetsflöde
för en medlemsavi med FINQR

Skapa Avi i GIT &
klicka på “synka”

1. Klart!

5 av 6 steg är automatiserade
Vi har alltså automatiserat 5 av 6 steg i ert arbetsflöde. Resultatet blir både 

tid- och kostnadsbesparing. När du klickat på “synka” så tar FINQRs system 

över och sköter allt automatiskt. Men bara för att något sker automatiskt 

betyder det inte att din kontroll och översikt minskar, snarare tvärtom.

I FINQRs system har du alltid full överblick över alla dina medlemsavier och i 

vilket skede de befinner sig. Du kan gå in i enskilda avier och justera flödet om 

det skulle behövas.

Anledningen till att vi kan automatisera så mycket av processen beror på att 

FINQRs system kan prata med både GIT och flertalet affärssystem.





På FINQR tror vi på öppenhet och vi arbetar ständigt med att 
utveckla våra produkter och koppla upp oss mot fler system.

Skulle du mot förmodan sakna något i vår lösning, så finns vi bara ett 

telefonsamtal bort. Det är våra kunder som tillsammans med oss styr 

utvecklingen av produkten. Det blir roligast, och bäst så.

Fler smarta funktioner

Marknadsföring
i avin


Avibilagor


Automatisk
kreditering



Eget bankgiro


Synkar med GIT


Dagliga utbetalningar



Några av godbitarna i Medlemsservice för Golfklubbar

Aviportal för
dina kunder



Egen
kundservice



Då vi hanterar en stor administration krävs en 

effektiv lösning för vår faktureringshantering. 

FINQR har den kunskap och de verktyg som krävs 

för att tillmötesgå våra behov samtidigt som man 

erbjuder en mycket bra kundsupport, både för 

mig som företag samt för klubbens medlemmar.

Johan Mihkelson Ringqvist
Owner, Ekholmsnäs Golf





Vi kallar oss för ett mänskligt mjukvarubolag. Digitalisering och 
automatisering är fantastiskt, men ibland så vill man ta ett gammalt 
hederligt telefonsamtal eller möte med en människa. 

Så, vi låter dig själv välja. Du kan mejla oss, eller chatta med oss direkt på 

vår webbplats. Men om du vill höra hur våra röster låter, så finns vi bara ett 

telefonsamtal bort. Vi hörs!

Vi visar dig gärna FINQR Medlemsservice 
för Golfklubbar och svarar på dina frågor

Vill du veta mer?
Vi visar dig gärna hur vår tjänst för golfklubbar fungerar. Du kan även läsa mer 

om lösningen på vår webbplats och boka en demo.



finqr.se/tjanster/golf

010 150 81 99

Hole in one?

sales@finqr.se

Glöm inte att följa oss: finqr finqr finqr_se

Sara ansvarar för kundtjänsten och
tar hand om både dig och dina kunder
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