
Velkommen til et smartere, mere fleksibelt Betalingsservice
Velkommen til et smartere, mere fleksibelt Betalingsservice

Danskernes foretrukne betalingsløsning

29. Oktober 2019
Maria Østergaard Larsø Eriksen & Daniel Elkjær



Betalingsservice er en bekymringsfri og nem betalingsmetode

92 %
Synes det er nemt at betale 

regninger med Betalingsservice**

87 %
Bruger Betalingsservice til betaling 

af løbende regninger*

Betalingsservice gør betalingen nem for dig og dine kunder

✓ Du får automatisk bogføringsbilag og data retur, som gør 

det nemt at følge dine betalinger.

✓ Betalingsservice er den nemme, bekymringsfrie løsning for 
dine kunder. De skal ikke tænke på, om de nu har husket 
betalingen – det sker automatisk. 

*Kilde: Kunde&Co forbrugeranalyse. Baseret på interview med over 2.000 danskere over 18 år
**Kilde: Wilke for Nets. Baseret på interview med over 2.000 danskere over 18 år
*** Hildebrandt & Brandi: Analyse af Business Benefit ved Betalingsservice 

✓ Betalingsgaranti op til 1000 kr.

NPS POINT

+ 15 
Forbrugere på Betalingsservice 

har en NPS Score, der er 15 
point højere end kunder på 

indbetalingskort***

✓ Opnå en besparelse på op til 400 kr. pr. kunde. Hvis du flytter 

en kunde fra Indbetalingskort til Betalingsservice.



Mulighederne er mange –
gør tilmeldingen nem for dine kunder

Gør det nemt for dine kunder at tilmelde sig 
Betalingsservice på dit website, via e-mails, 
kundeservice eller der hvor du møder dine kunder. 

Med BS Tilmeldingslink giver du dine kunder 
mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice 
direkte fra dine egne digitale kanaler.

Med ét enkelt swipe kan dine kunder betale 
og tilmelde sig Betalingsservice direkte fra 
Betalingsservice app´en. 

BS 
Tilmeldingslink

BS
Engangsbetaling

BS 
Tilmeldingsfil

BS 
Mobiltilmelding

Giv dine kunder mulighed for at oprette 
betalingsaftaler til Betalingsservice via mobile 
kanaler. 

Smidig ”datakanal” for oprettelse af 
betalingsaftaler til Betalingsservice. 
Kræver ikke SCA. 



Nuværende løsninger
BS Tilmeldingsfil

Med BS Tilmeldingslink giver du dine kunder 
mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice 
direkte fra dine egne digitale kanaler.

Med ét enkelt swipe kan dine kunder betale 
og tilmelde sig Betalingsservice direkte fra 
Betalingsservice app´en. 

BS 
Tilmeldingslink

BS
Engangsbetaling

BS 
Tilmeldingsfil

BS 
Mobiltilmelding

Giv dine kunder mulighed for at oprette 
betalingsaftaler til Betalingsservice via mobile 
kanaler. 

Smidig ”datakanal” for oprettelse af 
betalingsaftaler til Betalingsservice. 
Kræver ikke SCA. 



Eksempel på BS Tilmeldingsfil 
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BS Tilmeldingsfil



BS Tilmeldingsfil. 
Byg løsningen ind i jeres univers og få kundens tilmelding med det samme

Gør det enkelt for dine kunder at 
tilmelde sig Betalingsservice

BS aftalen indgås direkte mellem virksomhed og kunde –
uden involvering af PSP. Aftalen indgås mellem dig og 
dine kunder og kræver derfor ikke SCA

Fuld integration og fuld kontrol over brugeroplevelsen, 
der gør det muligt at bygge en mere smidig kunderejse

Kræver ikke at kundenummer er klar med det samme

Kendt filformat.
Stabilitet og 

sikkerhed



Nuværende løsninger
BS Tilmeldingslink

Med BS Tilmeldingslink giver du dine kunder 
mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice 
direkte fra dine egne digitale kanaler.

Med ét enkelt swipe kan dine kunder betale 
og tilmelde sig Betalingsservice direkte fra 
Betalingsservice app´en. 

BS 
Tilmeldingslink

BS
Engangsbetaling

BS 
Tilmeldingsfil

BS 
Mobiltilmelding

Giv dine kunder mulighed for at oprette 
betalingsaftaler til Betalingsservice via mobile 
kanaler. 

Smidig ”datakanal” for oprettelse af 
betalingsaftaler til Betalingsservice. 
Kræver ikke SCA. 
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Versionsopdatering på BS Tilmeldingslink



Eksempel på BS Tilmeldingslink. 
Tilmelding via link på dit website
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BS Tilmeldingslink. 
Lad dine kunder tilmelde sig direkte i dine digitale kanaler

Gør det enkelt for dine kunder at 
tilmelde sig Betalingsservice

Indsæt 
tilmeldingslink 
i dine digitale 

kanaler

Få dine kunders tilmeldinger via link på dit website

Kunderne kan tilmelde sig direkte fra dine digitale 
kanaler, via website, e-mails, sms og sociale medier

BS Tilmeldingslink kan benyttes både af dine privat-
og erhvervskunder med CPR-nr. / CVR-nr. Aftalen 
godkendes med NemID

BS Tilmeldingslink generes med dine data og kan 
beriges med kundenummer



Fremtidige løsninger
BS Mobiltilmelding

Med BS Tilmeldingslink giver du dine kunder 
mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice 
direkte fra dine egne digitale kanaler.

Med ét enkelt swipe kan dine kunder betale 
og tilmelde sig Betalingsservice direkte fra 
Betalingsservice app´en. 

BS 
Tilmeldingslink

BS
Engangsbetaling

BS 
Tilmeldingsfil

BS 
Mobiltilmelding

Giv dine kunder mulighed for at oprette 
betalingsaftaler til Betalingsservice via mobile 
kanaler. 

Smidig ”datakanal” for oprettelse af 
betalingsaftaler til Betalingsservice. 
Kræver ikke SCA. 
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BS Mobiltilmelding.
Nem og hurtig tilmelding via BS app

Tilmeld kunder til Betalingsservice med BS Mobiltilmelding  

Du sender 
betalingsaftale med 
alle betalingsdata til 
kunden via API til BS 
app for godkendelse

Kunden modtager 
betalingsaftalen og 
godkender med et 
swipe i app´en

Betalingsaftalen 
autentificeres med 
biometrics eller 
NemID

Du modtager 
bekræftelse på 
kundens godkendelse 
af betalingsaftalen via 
API´et



BS Mobiltilmelding. 
Nem og hurtig tilmelding via BS app

Send tilmelding af betalingsaftaler til godkendelse 
og se kundens godkendelse i realtid via API

Tilmeld kunder i mange kanaler

Giv en bedre kundeoplevelse, få færre fejlidenter
og opkald til kundeservice

Løsningen lever op til krav om stærk kunde-
identifikation (SCA) og dokumentation gemmes

Få en hurtig og effektiv tilmelding til 
Betalingsservice

KundeserviceOnline Fysisk møde



Fremtidige løsninger
BS Engangsbetaling

Med BS Tilmeldingslink giver du dine kunder 
mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice 
direkte fra dine egne digitale kanaler.

Med ét enkelt swipe kan dine kunder betale 
og tilmelde sig Betalingsservice direkte fra 
Betalingsservice app´en. 

BS 
Tilmeldingslink

BS
Engangsbetaling

BS 
Tilmeldingsfil

BS 
Mobiltilmelding

Giv dine kunder mulighed for at oprette 
betalingsaftaler til Betalingsservice via mobile 
kanaler. 

Smidig ”datakanal” for oprettelse af 
betalingsaftaler til Betalingsservice. 
Kræver ikke SCA. 





BS Engangsbetaling. 
Nem og hurtig betaling og tilmelding via BS app

Betal engangsbeløb samt tilmeld kunder til Betalingsservice med 
BS Engangsbetaling  

I sender BS 
Engangsbetalingen 
med alle 
betalingsdata til 
kunden via API til BS 
app for godkendelse

Kunden modtager
betalingen samt 
betalingsaftalen og 
godkender med et 
swipe i app´en

Betalingen samt 
betalingsaftalen 
autentificeres med 
biometrics eller 
NemID

Du modtager 
bekræftelse på 
kundens godkendelse 
af betalingen og 
betalingsaftalen via 
API´et



BS Engangsbetaling. 
Med ét swipe kører betalingen automatisk

En bedre kundeoplevelse – for bedre 
resultater

Ét samlet - hurtigt købsflow, hvor dine kunder godkender 
betalinger og tilmelder sig Betalingsservice med et swipe

Få dine penge hurtigere. Du vælger selv, om opkrævning 
skal være straks, ved forfald eller ved forsendelse

Færre fejl og manuelle processer. Med automatisk, mobil 
betaling og tilmelding slipper dine kunder for manuel 
indtastning af kontonumre og lange OCR-linjer

Hurtig, digital tilmelding gør, at du kan 
nedbringe udsendelse af indbetalingskort og få dine 
kunder hurtigere på Betalingsservice

Fjern 
kompleksiteten 
ved betaling og 

tilmelding til 
Betalingsservice



Med BS Tilmeldingslink giver du dine kunder 
mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice 
direkte fra dine egne digitale kanaler.

Med ét enkelt swipe kan dine kunder betale 
og tilmelde sig Betalingsservice direkte fra 
Betalingsservice app´en.

BS 
Tilmeldingslink

BS
Engangsbetaling

BS 
Tilmeldingsfil

BS 
Mobiltilmelding

Giv dine kunder mulighed for at oprette 
betalingsaftaler til Betalingsservice via mobile 
kanaler.

Smidig ”datakanal” for oprettelse af 
betalingsaftaler til Betalingsservice. 
Kræver ikke SCA

✓ Bevare de gode ting I allerede kender fra 
Betalingsservice

✓ Forbedre Betalingsservice der, hvor vi kan skabe 
mere værdi for jer

✓ Starter med fokus på tilmelding af mandater til 
Betalingsservice

✓ Derefter fokus på mandathåndtering

Vores fokus nu og i 2020



Forventet udvikling af Betalingsservice løsninger

Q3 2019

Released 16.09.2019
API dokumentation 
BS Mobiltilmelding

tilgængeligt i Sandbox miljø 

BS Tilmeldingslink
Versionsopgradering 

og inkl. B2B

API dokumentation 
BS Engangsbetalinger med

BS Mobiltilmelding
tilgængeligt i Sandbox miljø 

Q4 2019 Q1 2020

BS Engangsbetaling 
via API 

BS app som 
debitorkanal

BS Mobiltilmelding 
via API 

BS app som 
debitorkanal

2020

Flere muligheder med
BS Engangsbetalinger

Payment upon command
Deferred payments

2020

Forbedret selvbetjening
En samlet portal

Øget muligheder for

kundesupport

2020
Mandathåndtering

Luk og ændre 
mandater via API

2020
Debitor reach på 

BS Mobiltilmelding
Flere kanaler


