
E.ON
Marked: Norden
Virksomhed: El- og energiselskab. 
Forsyner cirka en million kunder 
med el, naturgas, flaskegas, varme, 
køling samt energi fra affald.

POSTNORDS LØSNINGER
PostNord Strålfors understøtter E.ON 
i arbejdet med fysiske og digitale 
løsninger i omnichannel, blandt 
andet i forhold til fakturaer. E-faktura 
via netbank, sms-advisering, digital 
mailboks og mailfaktura er nogle af 
de kanaler, der benyttes.

Case E.ON – Hurtigere og mere rigtigt med digital faktura
El- og energiselskabet E.ON vil tilbyde kunderne markedets bedste digitale 
fakturaløsninger. De er i den form, kunden ønsker.

PostNord Strålfors’ rolle: PostNord Strålfors har gennem lang tid arbejdet med løsninger til 
E.ON’s dokumenthåndtering. Da der er stadig større fokus på digitale løsninger i omnichannel, 
er PostNord Strålfors en strategisk partner. Ydelser og produkter omfatter blandt andet analyse, 
logistik og kommunikation. Læs mere på stralfors.dk.

Udfordring:
è Store mængder kundefakturaer

è Systemet designet til en analog struktur

è  Overgang fra udsendelser på papir til 
digitale løsninger 

Hvert år sender el- og energiselskabet E.ON 
lidt over 10 millioner kundefakturaer ud. Fra en 
tidligere analog struktur, hvor papirfakturaer og 
kundebreve blev sendt med posten, er der større 
og større fokus på at servicere med digitale løs-
ninger. Andelen af digitale fakturaer har taget fart 
det seneste år. De skal kunne ses og betales på 
den måde, kunden foretrækker det: fra computer, 
mobiltelefon eller tablet.

”Takket være digitaliseringen skræddersyr 
kunden sin kontakt med os”, siger Mikael Bladh, 
Head of M2C hos E.ON Kundsupport Sverige.

”Sammen med PostNord Strålfors arbejder vi 
på at kunne tilbyde markedets bedste digitale 
løsninger i den form, som kunden selv ønsker.” 

Løsning:
è Flere mulige løsninger

è Digitalisering af interne processer

�è  Leverance i omnichannel

E.ON og PostNord Strålfors har et mangeårigt 
samarbejde om dokumenthåndtering. Allerede 
for nogle år siden ændredes papirfakturaens 
udseende med klare og målgruppetilpassede 
budskaber. 

PostNord Strålfors har nu koblet fysiske og di-
gitale løsninger sammen til levering i omnichan-
nel. E-faktura via netbank, sms-advisering, digital 
mailboks og mailfaktura er nogle af de kanaler, 
der benyttes. Det er også muligt at se sine fak-
turaer i E.ON’s mobilapp. I appen er det nemt at 
følge sit elforbrug ved hjælp af diagrammer.

”Vi arbejder også med digitalisering af vores 
interne processer. Normen skal være at tænke 
digitalt. Forskellige kunder foretrækker forskellige 
løsninger, hvilket er en stor forskel fra tidligere. 
For kunderne skal det være nemt at udføre ærin-
der og at få fat i information. Til dem, der stadig 
vil have en papirfaktura, er den blevet forsynet 
med en QR-kode. Ved at fotografere koden med 
sin bankapp, udfyldes alle oplysninger automa-
tisk.”

Resultat:
è Mere tilfredse kunder

è Kvaliteten stiger

è Færre samtaler til kundeservice

Letforståelige fakturaer med aktuel information 
og tilbud, der er målrettet til specifikke kunde-
grupper, har givet flere positive resultater. Der er 
blandt andet betydelig færre samtaler til kunde-
service, samtidig med at salget i webshoppen 
er øget. Blandt de kunder, som kontakter E.ON 
med et fakturaspørgsmål, er kundetilfredsheden 
vokset. 

De digitale fakturaer, som sendes i en kanal 
med funktionen ”click to pay”, har betydet, at 
indbetalingerne i større udstrækning kommer 
til tiden og oftere på det rigtige beløb og med 
et korrekt betalings-id. Det sparer en masse tid, 
både for kunden og for E.ON.

”Den digitale synsvinkel er noget, man skal 
lære, og vi er kommet langt. Vi har arbejdet med 
flere fokusområder for at få vores digitale kapa-
citet til at hænge sammen. Drivkraften er at yde 
en bedre service. Det skal være nemt at være 
kunde, uanset hvor du bor.”

”Takket være 
digitaliseringen 
skræddersyr kunden 
sin kontakt med os.”


