Optimalisatie Betalingsverkeer
Het betalingsverkeer gaat veranderen
U heeft er dagelijks mee te maken: huren ontvangen. Blijft u de vertrouwde betaalmethoden
gebruiken of wilt u uw klanten meer betaalservice bieden? De acceptgiro gaat de komende jaren
verdwijnen. Bent u klaar voor de veranderingen?
Consult Betalingsverkeer
Wist u dat 80% van de acceptgirogebruikers de
acceptgiro niet gebruikt waarvoor deze is
bedoeld? Deze betaalmethode gaat verdwijnen.
Heeft u al nagedacht over het alternatief? Wellicht
is AcceptEmail een goede vervanger.
NCCW kan u helpen uw plannen voor de toekomst
vorm te geven. Met het consult Betalingsverkeer
nemen we u mee in de huidige en toekomstige
betaalvormen. We geven u informatie waarop u
uw keuzes kunt baseren, voor nu en de toekomst.
“Met een consult Betalingsverkeer beter zicht op
de mogelijkheden.”
Wie van uw organisatie zijn erbij betrokken?
• Medewerkers die betrokken zijn bij de
dagelijkse verwerking van huurontvangsten.
• Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor
informatisering en automatisering.
• Managers die een rol hebben in de
besluitvorming over de betaalmethoden die u
uw klanten wilt aanbieden.
Waaruit bestaat het consult?
De consultant verdiept zich vooraf in uw
betaalomgeving en bezoekt daarna uw kantoor.
U krijgt een voorlichting van ca. twee uur, waarna
de consultant met één of meer medewerkers van
uw organisatie de businesscase verder uitwerkt.

Voordelen
• Inzicht in het gebruik van de huidige
betaalmethoden
• Informatie over de mogelijkheden om beter
gebruik te maken van de huidige
betaalmethoden
• Inzicht in welke nieuwe betaalmethoden
voor u interessant zijn
• Kennis van de activiteiten die nodig zijn om
nieuwe betaalmethoden succesvol te
gebruiken
• Een basis waarop u uw beleid voor de
komende jaren kunt baseren
Wat betekent dit voor u?
Een consult Betalingsverkeer biedt u helderheid
over de mogelijkheden. In een halve dag bent u
up-to-date.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze
oplossingen op de site www.nccw.nl of neem
vrijblijvend contact op:
T: 036 - 539 13 93
E: communicatie@nccw.nl

Volg NCCW ook via

