ROGER PLATBA

V HELIOSU
Platební instituce Roger, a.s.

Plug ‑in Roger Platba je rychlý způsob zkracování splatnosti faktur za vašimi odběrateli.
Umožňuje pohodlné zasílání faktur s dlouhou splatností z prostředí HELIOS Orange přímo k profinancování.
Nemusíte čekat, až váš odběratel zaplatí a peníze budete moci ihned investovat zpět do
vašeho podnikání.
Do 3 dnů obdržíte na váš účet 75 % z hodnoty faktur a zbylých 25 % dostanete po zaplacení odběratelem.
Řešení je vhodné především pro společnosti, které chtějí uvolnit finanční prostředky vázané ve fakturách
a zajistit si tak potřebnou likviditu.

Výhody:

POROVNÁNÍ ROGER PLATBA VS. BANKOVNÍ FAKTORING
Bankovní faktoring

Roger Platba

Hodnocení rizika podle vaší
velikosti firmy

Hodnocení rizika
podle velikosti vašeho odběratele

•

Finanční stabilita – peníze do 3 dnů,
bez zadlužení, zástav a ručení.

Musíte postoupit
stanovený objem fakturace

Faktury postupujete,
pouze když potřebujete

•

Jednoduchá administrativa – celý
proces financování probíhá v rozhraní
HELIOS Orange.

Platíte za všechny faktury
za daným odběratelem

Platíte pouze za faktury,
které chcete postoupit

Platíte mnoho dalších poplatků

Cena je konečná

•

Flexibilita – službu využíváte jen
když potřebujete. Žádné fixní
poplatky.

Požadavek na minimální
počet odběratelů

Bez požadavku na minimální
počet odběratelů

•

Nízká cena financování – stanovena
na základě kreditního rizika vašeho
odběratele, v průměru 1,5 %
z hodnoty faktury.

Obtížná komunikace
informačními systémy s certifikáty

Jednoduchá komunikace
přes plugin v HEO

Nutnost dostavit se na pobočku

Vše vyřídíte online z pohodlí domova

•

100 % on-line – vše zvládnete on‑line.
V případě zájmu se s vámi rádi
potkáme osobně.

•

Plug ‑in do HEO zdarma – instalace
plug‑inu zdarma v HELIOS Store.

PROCES FINANCOVÁNÍ

Fakturu si vyberete
přímo ve vašem
Helios Orange

Do 3 dnů získáte
75 % hodnoty
faktury

Po zaplacení
odběratelem získáte
zbylých 25 %
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DOPŘEDU VÍTE, JAKÉ JSOU MOŽNOSTI

AUTOMATICKÉ ÚČTOVÁNÍ

Ihned po nastavení plug-inu uvidíte průnik všech vašich odběratelů, vůči
kterým vám dokážeme zajistit financování.

Samozřejmostí je automatické účtování všech transakcí a párování plateb,
které se váží k procesu postoupení pohledávky.

AKTUÁLNÍ PŘEHLED

DIGITALIZACE

Každá faktura nese aktuální stav procesu financování.
Máte tak okamžitý přehled o svých prostředcích.

Faktury přijímáme elektronicky přímo z vašeho HEO do Roger rozhraní,
čímž se celý proces financování maximálně zrychluje. Díky digitalizaci
také zcela eliminujeme nadbytečnou administrativní zátěž.

POSKYTOVATEL
Platební instituce Roger a.s. („Roger“) patří mezi největší společnosti ve střední Evropě zaměřující se na provozní financování podniku. Prostřednictvím
svých služeb pomáhá firmám optimalizovat pracovní k apitál.
Roger má licenci platební instituce a svou činnost vykonává pod dohledem ČNB. Od svého založení v roce 2013 profinancoval více než 100 000 faktur
v hodnotě přes 4 mld. Kč.
Řešení od Rogera představuje dokonalé spojení financí s technologií.

REFERENCE
„Dlouhodobě jsme se potýkali s problémem dlouhých splatností u některých odběratelů, což nám přineslo problémy s cash flow.
Stávalo se, že ne vždy jsme mohli zrealizovat všechny zakázky z důvodů čekání na platby od odběratelů.
Díky financování od Rogera a využívání plug‑inu od HELIOS Orange se můžeme naplno věnovat produkci kol.
Ubyla nám zbytečná administrace a můžeme se tak plně soustředit na obchod, který naši firmu živí.“
Tomáš Luňák
Obchodní ředitel OLPRAN spol. s r.o.

NEČEKEJTE, NEŽ ODBĚRATEL ZAPLATÍ.
ROGER PLATBA ZKRÁTÍ SPLATNOST VAŠICH FAKTUR NA 3 DNY.

