e-Boks-Fjernprint. Systemet der sparer
tid og penge - For hver forsendelse!
Faktaboks
Send:

Faktura
GIAS aftaler
Gravstedsbreve
Hjemfaldsbreve
Breve med indhold efter eget valg
direkete til e-Boks.
Kan forsendelsen ikke lægges i
modtagerens e-Boks, udskriver e-Boks
forsendelsen og sender den med
PostDanmark.

Med e-Boks-Fjernprint er det hurtigt og nemt, at sende de
årlige regninger eller skrivelser i forbindelse med en
begravelse
E-boks/fjernprint er en løsning til kirkegården, som letter
papirgangen og samtidig er en god økonomisk løsning.
Løsningen går i al sin enkelthed ud på at afskaffe den lokale
udprintning af fakturaer og breve ved at sende dem direkte
til modtageres e-boks eller udprint på printcenter.
Har modtageren af en eller anden grund ikke en e-boks
udskrives, kuverteres og frankeres brevet automatisk og
sendes som almindeligt brev direkte fra e-Boks.
Altså ikke noget manuelt forsendelsesarbejde overhovedet.

Spar penge og besvær.

Det koster helt ned til 1,95 kr. at sende en faktura, GIAS aftale eller et brev via e-Boks udover at du helt slipper
for besværet med at udskrive, pakke, frankere og afsende.
Systemet finder selv ud af om brevet skal i e-boks eller sendes som almindeligt brev.
Hvis der skal udskrives almindeligt, vil dette naturligvis være dyrere end hvis det blot kan afleveres i
modtagerens e-Boks dog stadig billigere end de 13-15 kr. man regner med en almindelig udsendt forsendelse
koster.
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Lidt om priser
Priserne varierer efter om forsendelsen kan afleveres elektronisk i
e-Boks eller skal printes og sende med alm. post.
Endvidere kan forsendelsens elektroniske størrelse i MB eller den
samlede vægt ved udskrevne betyde noget for priserne:
Gennemsnitsprisen pr, forsendelse (for kunderne i 2015) var:
Forsendelser afleveret elektronisk i e-Boks:
2,50 kr. pr. forsendelse

Forsendelser sendt fra e-Boks med alm. post (b-brev):
7,95 kr. pr. forsendelse
Samlet gennemsnitspris alle forsendelser:
6,38 kr. pr. forsendelse

Priserne er ekslusiv moms og årligt abonnement 554.- kr. (2016)

Det er muligt at følge med i de sendte dokumenter,
der enten er gået til e-Boks eller til manuel
udprintninghos e-Boks.

Direkte på gravstedet vises de forsendelser,
der er sendt til kunden via e-Boks eller
fjernprint. Her er det også muligt, at
genudskrive dokumenterne

Kontakt sd@skovbodata.dk eller
supporten på telefon 5752 7551
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