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UDFORDRINGER

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET

Ny teknologi vælter ind over både forbrugere og erhvervsliv som aldrig før.
Det gælder alt fra dimser, som kan måle, hvor godt vi sover, til 3D-printere,
som kan producere en funktionsdygtig pistol på få timer.

Fremtidens betalinger
på trapperne
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De nye løsninger
lever på mange
måder op til
kravene om, at
alle kan betale
alle over alt.

gså på betal i n g s o m r ådet har udviklingen taget fart, og
der er kommet en række
nye løsninger med gode perspektiver.Særligt bankernes og senest teleselskabernes nye løsninger med
hurtige og lette pengeoverførelser,
navnlig fra person til person, vinder frem og tegner konturerne af et
nyt paradigme for betalinger. Vi er
dog fortsat et stykke vej fra de løsninger, som for alvor vender op og
ned på markedet.

Convenience er fremtiden
Det helt centrale for fremtidens betalinger vil være ”convenience”, og i den bedste af alle
(betalings)verdner betyder det, at
alle uden bekymring kan betale,
uanset hvor man beﬁnder sig, at
det går lynhurtigt, og at det er billigt for de erhvervsdrivende og gratis for forbrugeren.
Convenience for forbrugeren og
lave omkostninger har også været
helt centralt i den udvikling,vi har
set fra det rene kontantsamfund
over checken og frem til dankor-

tet og de øvrige betalingskort. I det
paradigme, som er ved at opstå, får
det dog en helt ny betydning, fordi vi ikke længere er afhængige
af terminaler eller plastickort, da
overførsler via smartphone kan
ske overalt med adgang til internettet.

EU kigger på området
Der er dog en række udfordringer,som gør,at de nye betalingsløsninger endnu ikke for alvor har vundet indpas ved andet end
overførsler mellem privatpersoner. De nye løsninger lever på
mange måder op til kravene om, at
alle kan betale alle over alt. Heller
ikke kravet om sikkerhed synes at
volde de store udfordringer i de nye
løsninger.
Men så længe de både er langsommere og i særdelshed dyrere
end eksempelvis dankortet, så afholder det erhvervslivet fra for alvor at springe med på vognen,og det
bliver primært i lukkede systemer,
som på festivaler og lignende, at
nye betalingsløsninger fanger an.
I dag er det primært bankerne
og Nets, som sidder på den betalingsinfrastruktur, der ligger bag
eksempelvis dankortet og de nye

løsninger til smartphones. Det har
betydet, at markedet endnu ikke
har været præget af innovative
og billige løsninger, som nye leverandører forventes at kunne tilbyde. Det kræver dog, at disse spillere får adgang til den eksisterende
infrastruktur. EU kigger i øjeblikket på netop det område og forventes at fremsætte et forslag senest i
2015, der vil åbne op for nye aktører
og øge konkurrencen på betalingsmarkedet. Sådan et tiltag vil uden
tvivl bringe os tættere på hurtige,
billige og sikre løsninger, som kan
bruges til at overføre penge,uanset
hvor i verden man beﬁnder sig.

Unikt dankort
Indtil vi for alvor ser de nye
løsninger vinde indpas, kan
vi dog fortsætte med at glæde os
over, at vi med dankortet har et af
verdens bedste og billigste betalingskort til gavn for både forbrugere og erhvervsliv. Det skal blive
spændende at se, om de nye løsninger kan udkonkurrere dette
unikke danske kort, som gennem
30 år har været danskernes foretrukne betalingsmiddel.

VI ANBEFALER
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”Gør brug af analyser for
at holde sig orienteret
om, hvordan e-handels
markedet bevæger sig.“

LÆS MERE PÅ
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’Digitalisér så
meget som
muligt’
Kate Pennerup Thomsen er seniorkonsulent
ved IBIZ-Center, og hun
har en række gode råd til
virksomheder, der står
foran at skulle implementere en e-handelsløsning.

TIP
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RESSOURCER
I SKYEN

FLYT REGNSKABET OP I SKYEN
Spørgsmål: Hvilke fordele giver det at flytte virksomhedens bogholderi til en online placering?
Svar: Man kan tilgå det hvor som helst fra og via en lang række medier, og man
slipper for at installere og opdatere software.
Flere og ﬂere virksomheder vælger at
ﬂytte deres regnskab op i skyen, det vil
sige,så regnskabsprogrammet ikke ligger på den enkelte pc, men derimod på
en online placering. Det giver nemlig
en række fordele. For det første sikrer
det virksomhedens backup, da den bliver lagt i hænderne på et professionelt
hosting-ﬁrma. Virksomheden behøver
dermed ikke frygte for dens backup ved
fx tyveri af computerudstyr, og konsekvenserne af at en ansat vælter en kop
kaffe ned i sin bærbare pc er pludseligt langt mere overskuelige. Det gælder både fordi backup’en ikke risikerer at tage skade, men også på grund af
den næste væsentlige fordel, som er, at
virksomheden ikke selv skal installere
og opdatere software på deres pc’er. At
tilgå regnskabsprogrammet er lige så
let som at gå ind på en hjemmeside, og
det vil altid være fuldt opdateret med
alle de nyeste features. På samme måde er der heller ikke noget, der hedder
at skulle geninstallere programmer,
hvis der opstår fejl eller lignende.

Over hele verden
Den tredje væsentlige fordel for en
virksomhed, der ﬂytter regnskabet op
i skyen, er, at virksomhedens ansatte

kan tilgå regnskabet uanset hvor i verden, de beﬁnder sig. Noget som er særligt relevant for virksomheder med afdelinger i ﬂere lande. Ligeledes kan de
lige så vel tilgå det fra deres tablet eller smart phone som fra deres pc. Ganske vist sidder man måske ikke og lægger årsregnskabet på sin smart phone, men det åbner fx muligheden for,
at man hurtigt lige kan taste en udgift
ind og tage et billede af kvitteringen,så
man på den måde får ajourført sit regnskab løbende og ikke risikerer, at kvitteringerne hober sig op. Det vil også
være praktisk for mindre virksomheder, hvor chefen måske er afhængig af
lige at tjekke status hver dag. Derudover bliver denne mulighed ikke mindre
smart af,at upload af indscannede kvitteringer i virkeligheden er nemmere
fra smart phone eller tablet end fra pc.

Bedre integration
På samme måde vil en revisor kunne
gå ind i regnskabet uden at skulle ud
og besøge virksomheden. Med hensyn
til revisorerne, så var regnskabsprogrammerne tidligere i højere grad udviklet med henblik på dem eller andre
eksperter,men med udviklingen i onlineløsningerne, er der også en formod-

ning om, at regnskabsprogrammerne
vil blive mere og mere brugervenlige,
da de bliver mere tilgængelige for ﬂere af virksomhedernes ansatte. Det vil
selvfølgelig stadig i visse tilfælde være
nødvendigt at hente hjælp hos en revisor eller bogholder, men tanken er,
at programmerne som udgangspunkt
skal være lettere at gå til. Online regnskab giver også større mulighed for
at integrere virksomhedens system
sammen med fx webshops, hvor man
vil kunne lave automatisk afregning
og fakturering mm. På sigt vil der formentlig også blive mulighed for at indberette moms automatisk til Skat, så
man på den måde slipper for det manuelle log-in med Nem-ID.

Flere og flere fordele
Med hensyn til sikkerheden, overlader man rigtignok sine data til tredjepart, men lige som det gælder for
e-mail og en række andre ting, er både login-delen og al kommunikation
mellem din computer og regnskabsprogrammet krypteret. Således er der
også ﬂere og ﬂere virksomheder, der
vælger at skifte til et online-regnskabsprogram. Det er en proces, der har
været i gang i nogle år, og der er og-

så ﬂere af de gamle regnskabssystemer, der så småt begynder at komme
med onlineversioner. I starten var det
primært de mindre virksomheder,
der i reglen har lettere ved at skifte,
som drev udviklingen, men de større er i stigende grad begyndt at følge
efter. Alt tyder også på, at der i fremtiden vil komme ﬂere og ﬂere fordele ved en onlineløsning. Det vil fx blive muligt at integrere med forskellige webshops, så man får automatisk
afregning, og samtidig tyder det på,
at prisen vil blive mere og mere fordelagtig, efterhånden som udbyderne af systemerne kan opnå stordriftsfordele – ligesom det er sket inden for
fx mailkonti, hjemmesider og webbutikker der alle er blevet billigere og
lettere at etablere.Onlineløsningerne
inden for regnskab kræver ligesom
dem en infrastruktur, som skal vedligeholdes og videreudvikles af udbyderne, og jo ﬂere der skifter til en onlineløsning, des bedre bliver økonomien for udbyderne, og de bliver dermed i stand til at udføre den samme
service med mindre omkostninger.

”For at få succes med e-handel
kræver det, at man har digitaliseret alle sine processer, helt ud
til kunden og tilbage igen inklusive alt fra elektroniske kvitteringer til fakturering,” siger Kate Pennerup Thomsen der er seniorkonsulent ved Innovationscenter for
eBusiness (IBIZ-Center).”For så er
det meget lettere for virksomheden at optimere sine processer og
måle på,hvad der fx gør,at en kunde falder fra eller slår til.”
Kate Pennerup Thomsen understreger, at det ikke gør løsningen dyrere, men tværtimod
både vil spare en for meget besvær og for større omkostninger
på den lange bane.

Dankort eller
mobilbetaling
Hvis fx betalingsformen ikke
passer til kunden, kan det således være en væsentlig hindring
for at vedkommende gennemfører købet, forklarer hun.
”Hvis en virksomhed sælger
meget til ældre, er det måske
ikke mobilen, der er det bedste
betalingsmiddel, så er det snarere dankortet i traditionel forstand. Men hvis man omvendt
har mange kunder, som bruger
mobile medier, når de e-handler,
skal man også give dem mulighed for at betale uden at skulle
ind og ﬁnde dankortet frem. Når
betalingen kun er et klik væk, er
sandsynligheden for at de køber
større. Man skal altid sørge for at
bevare et godt og sammenhængende ﬂow i købsoplevelsen.”
Endelig anbefaler Kate Pennerup Thomsen, at virksomheder
gør brug af analyser for at holde sig orienteret om, hvordan
e-handels markedet bevæger sig
og således agere efter kundernes
ændrede adfærd. Fx er e-handelsanalysen fra FDIH tilgængelig i
en gratis version på nettet.
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