
DET ER GOD SERVICE FOR KUNDERNE, NÅR STATOIL 
SENDER FAKTURAERNE VIA E-BOKS

e-Boks gør dagligdagen meget lettere for alle privatper-
soner.

» e-Boks gør også tingene nem-
mere for os som virksomhed, og vi 
har arbejdet hårdt på at komme i 
gang «
LENE TRINHAMMER,
CHEF FOR FAKTURERING OG INDBETALING 
HOS STATOIL FUEL & RETAIL I DANMARK

Statoil Fuel & Retail er en af Danmarks største benzin- 
og dieselforhandlere. 

Hver måned bliver der sendt mere end 100.000 faktu-
raer til virksomhedens kreditkortkunder – dog ikke kun 
via e-Boks.  
– Vi har nogle kunder, som fortsat ønsker at modtage 
deres fakturaer i papirudgave, og de betaler 11 kroner 
ekstra i gebyr for denne service, fortæller Lene 
Trinhammer.



Foruden kreditkortkunderne har Statoil også oliekunder. 
Til disse bliver der sendt tusinder af fakturaer hver dag. 
For kommuners vedkommende sker fremsendelsen af 
elektroniske fakturaer via EDI. 

Da Statoil for nogle år siden vedtog, at de ville tilslutte 
sig e-Boks, var systemet nyt for såvel kunderne som for 
virksomheden selv.  
– Det er let at lade teknikken styre i sådanne tilfælde. 
Sørg derfor for at få en dialog i gang mellem systemud-
vikleren og brugeren allerede fra dag ét. Så slipper man 
for unødige overraskelser, når systemet er implemente-
ret. Det er et godt råd, som jeg gerne vil give alle med 
behov for at implementere en teknisk løsning, siger 
Lene Trinhammer.

Og hun taler af egen erfaring.
– Vi lærte nødvendigheden af at sætte samtlige medar-
bejdere grundigt ind i alle processer. Desuden er det 
nødvendigt at sikre en tæt dialog med IT-afdelingen 
samt at sørge for smidige arbejdsgange, når afvigelser 
og fejl skal håndteres.

Alle forsendelser til e-Boks sker via Post Danmark. 

Hos Statoil i Danmark får alle ansatte i dag deres løn-
seddel i e-Boks. Lene Trinhammer synes godt om dette, 
da det betyder, at alle i virksomheden nu lærer at an-
vende e-Boks. 
– Vi får på en enkel måde indarbejdet viden i vores egen 
organisation ved selv at anvende de redskaber, som vo-
res kunder anvender, siger Lene Trinhammer.

Det har taget nogle år at komme rigtigt i gang med e-Boks, 
men nu er Statoil godt med. Marketingafdelingen er 
blevet orienteret om hvilke muligheder, der findes. 
– Vi ser mange muligheder inden for både loyalitetsar-
bejde og markedsføring. Gennem e-Boks kan vi også 
varetage en række funktioner inden for kundeservice. 
e-Boks passer os fint. Vi ved, at her er kunden opmærk-
som. I øvrigt har han eller hun aktivt anmodet om at 
modtage information her. 
– Men systemet forudsætter også, at man går forsigtigt 
frem, så virksomhedens budskaber ikke opfattes som 
spam. 

Der findes også en stadig større gruppe af kunder, som betaler via Betalings-
service, men som samtidigt ønsker en elektronisk faktura i e-Boks. 
– I e-Boks kan man bedre arkivere fakturaerne, og vi betragter dette som en 
god service.



 Man ved mere præcist, hvornår kunden modtager virk-
somhedens faktura. Derfor ved man også mere præcist, 
hvornår man skal øge bemandingen i kundeservice af 
hensyn til håndteringen af flere henvendelser.  

 De, som modtager deres fakturaer i e-Boks, får samti-
digt også en e-mail om, at der ligger elektronisk post 
til dem i e-Boks. 

 I tilfælde af en inkassosag giver dette aldrig anledning 
til diskussion. Man kan umiddelbart spore og bekræf-
te udsendelsen. 

 Elektronisk kommunikation er bedre for miljøet.

 e-Boks er et gratis system for brugeren til arkivering 
af alle fakturaer.

Lene Trinhammer giver tre konkrete tips til sikring af en 
smidig overgang til e-Boks:

 Brug tid på at sætte alle ind i systemet.

 Undgå silotænkning, se på helheden. Sørg for, at alle 
involverede er i dialog med hinanden. 

 Det er ofte bedre, når brugeren og IT-afdelingen op-
dager fejl i fællesskab, end når IT-afdelingen gør det 
på egen hånd. 

FAKTA OM STATOIL FUEL & RETAIL
Statoil driver 405 benzinstationer under forskellige varemærker i Danmark.  Heraf er 236 såkaldte full-service 
stationer. Herudover driver Statoil Fuel & Retail i Danmark 143 automatanlæg under eget varemærke, 
68 anlæg under varemærket 1-2-3, 71 JET stationer og 26 fuldautomatiske anlæg for lastbiler.

FORDELE VED E-BOKS IFØLGE LENE TRINHAMMER...
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