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et prosjekt i Order2Cash programmet



Agenda

Likviditet fra verdikjeden
Konsernprogrammet Order to Cash

01

Standardisering og automatisering av 

volumprosesser
Efaktura 

Inkasso

KPIer

DECIDE

02

DECIDE
Funksjonalitet

Betydning for måloppnåelse

Profesjonalitet mot kunden

Understøtte konsernpolicy

03



NORDIC CHOICE 
HOTELS



4

CLARION HOTEL THE HUB



5

CLARION HOTEL BJØRVIKA



https://drive.google.com/file/d/0Bww0WxBGZRSOcDViWU8wZkdHOEk/view




Innsalg til egen organisasjon

30 desember 2017

God likviditet har gjort 

Nordic Choice  til 

kundens førstevalg

Stordalen-selskap: Femdobling siden mars
2017 har så langt vært et helt fantastisk år for Strawberry og Nordic Choice
Hotels. Vi har unnet store, viktige kontrakter, som på Copenhagen Airport, og
landet flerårige prosjekter, som At Six og Hobo på Brunkebergstorg i
Stockholm. Men vi er langt fra ferdig. Vi har skikkelig rev i seilene, og denne
prisen oppmuntrer oss til å fortsette å investere og ruste oss for videre vekst,
sier Petter A. Stordalen, eier av Strawberry og Nordic Choice Hotels.

Dagens Næringsliv

Styreleder og eier, Petter A Stordalen

Other

10%

Radisson 20%

20%
NCH

Scandic

40%



ORDER TO 

CASH
High level



Days Sales Outstanding (DSO ad)



38

30

Days Sales Outstanding (DSO ad)



STANDARDISERING 
&

AUTOMATISERING



Tilbud/kontrakt
Prosessere 

ordre Mersalg
Utgående 
Faktura

Purring/inkasso

Hvem er 
kunden

Kredittverdighet
Kredittpolicy

Salg

Mersalg skal 
rett inn på riktig 

ordre

SYSTEMATISK KREDITTVURDERING

Automatisk 
utsendelse av 

purring/inkasso 
– interface med 
inkassopartner

Operativ 
oppfølging av 
«standards of 

operation»

Ny struktur og 
teknisk løsning 
for e-faktura

MASTER DATA

Cashovervåking, KPI & dashboard

Order to Cash (O2C)



Fakturahotell

Bedre layout i kjedens 

farger

Fullstendig kartotek

Enkelt å resende 

fakturakopier

eInvoice Archive 

Miljøhensyn

Oppfyller kundekrav

Ingen print på hotellet

Ingen scanning av 

vedlegg

Forfalte fakturaer kreves 

inn automatisk

KPI 

Intern og ekstern 

kunnskap om vår kunde 

sette sammen til et 

BESLUTNINGS-

GRUNNLAG

Enkelt og oppdatert 

verktøy 

Collection DECIDE 

Automatisering av volumprosesser



Hva er avtalen 

med kunden?

Er det en god betaler?

Hvilken kredittverdighet 

har kunden? Hva betyr 

rating A?

Er det lov 

å sende 

faktura 

under 

5000?

Hva gjør vi når vi virkelig 

trenger denne businessen 

og kreditt er et krav?Vi burde ha en 

SVARTELISTE 

som alle har 

tilgang til!

Kunden sier de får kreditt på 

alle andre NCH hotell

Jeg har hørt at 

kunden 

skylder penger 

til andre hotell

Spørsmål fra hotellene



Hva er avtalt 

betalingstid

10 dager!

Hvorfor tar det 38 dager å få betalt?



Men er fakturaen riktig? Jeg har hørt 
det kan være vanskelig å finne rett 
kunde når man skal fakturere

Kundene betaler for sent

Datakvalitet



Ved å kombinere interne og eksterne data har vi skapt et 

BESLUTNINGSGRUNNLAG 

som gir informasjon om hvem kunden er, og hvordan kunden 

skal betale hos oss

DECIDE



Utestående 

på alle units

Kredittgrense

Rating fra Bisnode Kredittavtale

Antall purringer/inkasso-

saker siste 6 mndr

Beslutningsgrunnlag



Profesjonell kundebehandling

Hotellet søker opp kunden og finner 

Payment on site Credit

BETALINGSMÅTE



Profesjonell kundebehandling

DECIDE gir gir drilll-down muligheter til 

å finne årsak til beslutningen:

For eksempel:

Kunden har kredittavtale men har 

utestående på andre hotell

Kunden har hatt mange påminnelser

Kunden har kredittavtale, men rating 

har gått ned



Kunden blir likt behandlet på alle våre hotell

Mislighold blir fanget opp

Kredittpolicy blir fulgt fordi informasjonen blir tilgjengelig

Ubetalte fakturaer vil ble synlig for organisasjonen fordi konsekvensene synes

Selger kan kobles inn når betaling uteblir

Det blir enklere for hotellet å finne rett kunde; og kundedataene vil forbedres

Vi har et beslutningsgrunnlag som er tilpasset oss, og som vi kan forbedre med erfaring

Gevinster

Det finnes ikke dårlige kunder.  Vi må bestemme rett 

betalingsmåte



Key Performance Index via Microsoft Power BI

Ved å gå ned til minste enhet kan man raskt finne hvor det peaker




