
zákazníků

Posviťte si
na jednodušší platby 



Inovace je klíčovým slovem pro každou společnost. 
Na cestě k digitální transformaci a agilní kultuře mezi 
nabídkami a odděleními je často opomíjená skutečnost, 
že provedení platby za poskytnuté služby může být pro 
zákazníky složité a náročné. Mnoho organizací stále zasílá 
papírové a e-mailové výpisy nebo odkazy na online portál.

Aplikace Serrala Alevate Request-to-Pay vám umožní 
rychleji inovovat stávající platební strategii a snížit náklady 
díky multikanálové platební bráně s platbami v reálném 
čase. Zdokonalte procesy ve všech svých globálních 
pobočkách a odděleních a poskytněte svým zákazníkům 
pozitivní zkušenosti s online platbami.

Možnost sledovat stav každé zprávy a platby v reálném čase 
vám umožní poskytnout vaše služby okamžitě. Můžete získat 
okamžité plnění poslední upomínky, a vaši zákazníci se 
vyhnou pozastavení služby. Zajistěte si jasný přehled 
zákaznických a servisních oddělení, a současně získejte 
rychlejší a chytřejší sledování nezaplacených vyúčtování.

Aplikace Serrala Alevate Request-to-Pay využívá patentovanou 
technologii a získává data ze serverů v reálném čase pokaždé, 
když je otevřena elektronická zpráva. To umožňuje oznámením 
změnit vzhled v závislosti na stavu platby, např. Zaplaceno 
nebo Platnost vypršela. Tato dynamická technologie také 
změní požadavek na doklad o zaplacení.



Aplikace Serrala Alevate Request-to-Pay automaticky synchronizuje všechny 
zprávy zákazníkům, a zajišťuje tak srozumitelnost a transparentnost napříč všemi 
komunikačními kanály. Lze jí snadno vložit do všech digitálních kanálů, včetně 
papíru. Žádost o platbu můžete zaslat e-mailem, s kopií na klientském portálu, 
a SMS připomínku o několik dní později.



mezi vámi a vašimi zákazníky
Univerzální platební spojení 

Co končí jako jednoduchá zpráva s odkazem na platbu 
na zařízení spotřebitele, začíná jako dávkový proces ze 
systému ERP. Zprávy mohou také pocházet z aplikace 
CRM, softwaru Credit Management nebo jiných 
systémů. Výsledné zprávy mohou nabídnout několik 
platebních možností pro místní nebo mezinárodní 
online platební metody. Poté, co je zpráva doručena do 
preferovaného platebního kanálu zákazníka, aplikace 
Serrala Alevate Request-to-Pay zůstane připojená a 
zajišťuje aktualizace informací stavu finančních a 
zákaznických kontaktních systémů.

Naši zákazníci úspěšně používají aplikaci Serrala 
Alevate Request-to-Pay jako svůj výchozí stavební 
kámen pro platby, ať už renovují starší systémy nebo 
inovují nové produkty.

•    Okamžitá platba během chatu 
      v aplikaci WhatsApp 

• QR odkaz na online platbu na papírových 
účtech a upomínkách

• Upomínky neúspěšných automatických 
plateb pomocí odkazů na digitální platby

• Kopie e-mailových vyúčtování na klientském portálu

• Dynamické e-maily pro stanovení cen v reálném čase

• Automatické zasílání upomínek na e-mail a SMS

• Automatické upozornění na platbu textovou zprávou 

• Nabídněte e-maily se slevami nebo speciálními  
cenovými nabídkami z vašeho webu

• Využijte kontaktní moment pro speciální nabídku  
nebo získání více informací
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Klíčové výhody:



Success Story: 
Velká pojišťovací společnost

Inovace mohou být náročné, 
ale vyžádat si platbu od zákazníků 
nemusí být výzvou, díky aplikaci 
Serrala Alevate Request-to-Pay.

• Pojišťuje v Nizozemsku 10 milionů 
lidí a nabízí 10 brandů

• Aplikace Serrala Alevate Request-to-Pay 
optimalizuje všechny online platby napříč 
brandy, produkty a kanály

•    Integrace se SAP nebo prostřednictvím  API 
s dalšími systémy

• Inovace, zdokonalení zákaznické cesty 
a  interních procesů umožnily představit 
online upomínky plateb



Success Strory: Německá 
telekomunikační společnost

• Aplikace Serrala Alevate Request-to-Pay řídí 
proces elektronického obchodování, včetně 
e-mailů s požadavkem na zálohu u rizikových 
zákazníků

• Podvody klesly o 75% a příjmy se zvýšily 
o €0,5 mil. za měsíc

• Rozšíření aplikace do vymáhání pohledávek 
a dalších zemí



Serrala Brings 
Clarity to 
Complexity

Serrala je globální B2B softwarová společnost 
orientovaná na finanční technologie. 
Optimalizujeme svět plateb pro organizace, 
které hledají efektivní viditelnost hotovosti
a bezpečné finanční procesy. Serrala je partnerem 
SAP a podporuje více než 2 500 společností 
po celém světě pokročilou technologií, inteligentní 
automatizací a personalizovaným poradenstvím. 
Naše komplexní, ucelené portfolio automatizuje

příchozí a odchozí platební procesy a správu 
souvisejících dat a dokumentů. S kancelářemi 
v Evropě, Severní Americe, Asii a na Středním 
východě a více než 700 zaměstnanci jsme hrdí 
na to, že jsme důvěryhodným poskytovatelem 
řešení pro zákazníky všech velikostí, a ve všech 
průmyslových odvětvích.



© Copyright 2020 Serrala. Všechna práva vyhrazena. 
SAP® je registrovaná ochranná známka SAP SE. 

Partner společnosti Serrala pro Českou a Slovenskou republiku:
scanservice a.s.

Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9, Česká republika
tel: +420 267 009 911
sales@scanservice.cz

www.scanservice.cz


