International inkasso

Internationale mål kræver internationale
løsninger
Din virksomhed har succes i et internationalt miljø, og
du modtager et stigende antal betalinger fra udlandet.
Men hvad sker der, hvis dine internationale kunder
ikke længere betaler? Du ved, at det bliver vanskeligt
at inddrive pengene. Der er sprogbarrierer, kulturelle
forskelle, forskellige love og den uundgåelige,
geografiske afstand, der skal overvindes. Hvor mange
fremmedsprog skal du kunne tale for at håndhæve
dine krav i udlandet? Det kan vi fortælle dig: Ingen!
Du kan have mange kunder i forskellige lande,
men hos os har du kun én kontaktperson for hele
det komplekse område inden for administration af
internationale tilgodehavender.
EOS-gruppen
EOS er et af verdens førende firmaer inden
for finansielle tjenesteydelser, og vi har tilbudt
gældsinddrivelse siden 1974. Lige nu betjener mere
end 50 EOS-ejede firmaer i 26 lande i Europa,
Nordamerika og Sydamerika og Asien flere end
20.000 kunder. På verdensplan arbejder flere end
8.500 medarbejdere for EOS-gruppen.

Her er, hvad du kan stole på:
 Hurtig og effektiv opkrævning over hele verden
 Venlig og juridisk forsvarlig tilgang til
misligholdende kunder
 Større succesrate på grund af lokal opkrævning
 Én kontaktperson for hele området inden for
administration af internationale tilgodehavender

With head and heart in finance

Løsning til centrale serviceorganisationer
Har du en central afdeling, der tager sig af gældsinddri
velse på tværs af organisationen, og leder du efter en
partner til at understøtte dine komplekse processer og
forbedre dine resultater?
EOS tilbyder dig en skræddersyet og yderst detalje
ori
en
teret løsning til indenlandsk og udenlandsk
gældsinddrivelse:
 En rammeaftale samt afrapportering på
gruppeniveau
 Fakturering på landeniveau eller centralt
 Fleksible kommunikationskanaler
 Integrering af IT-system

Tænk globalt – agér lokalt!
Verdensomspændende netværk af partnere
Vi har et omfattende netværk af partnere i mere end
180 lande, som er karakteriseret ved følgende kriterier:


Kompetente partnere - EOS’ egne virksomheder,
velkendte inkassofirmaer og udvalgte advokater
agerer lokalt



Fælles opfattelse - Vores partnere handler i
overensstemmelse med vores værdier og følger
vores adfærdskodeks



Permanent kvalitetskontrol - Vi garanterer
ekspertise, hurtig behandling og optimering af
omkostningerne i hele verden



Troværdig rapportering - Partnere inden
for
ansvarsforsikring
rapporterer
hurtigt,
regelmæssigt og uden at blive spurgt om sagens
aktuelle status.

EOS Global Collection: Innovativ teknologi
EOS har udviklet en international IT-platform,
der optimerer globale arbejdsgange ved at styre
automatiserede overdragelser af sager mellem
partnere over hele verden. Platformen sikrer direkte,
gennemskuelig kommunikation i realtid. Når du har brug
for en opdatering af forløbet i dine internationale sager,
skal du blot gå ind på platformen, hvor du vil finde de
ønskede statusoplysninger med fuld datasikkerhed.
www.eos-globalcollection.com
Vi fastsætter globale kvalitetsnormer
Høj kvalitet over hele verden har vores højeste prioritet.
Alle vores partnere skal opfylde vores krav til kvalitet
og følge vores adfærdskodeks.
Inkassoprocessen håndteres lokalt af vores partnere.
På den måde kan vi garantere juridisk ekspertise,
samtidig med at vi respekterer lokale forhold, og du
drager direkte fordel af vores omfattende erfaring og
lokale viden.
Kun den bedste løsning
Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater i
forbindelse med dine globale aktiviteter. Lad din
internationale virksomhed vokse og opleve fremgang!
Vi sørger for at styre dens tilgodehavender.
Hvis du ønsker yderligere rådgivning, bedes du
kontakte din lokale repræsentant.
EOS Danmark A/S
Langhøjvej 1 A
8381 Tilst
Phone: +45 21 61 82 61
kontakt@eos-danmark.dk
www.dk.eos-solutions.com
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