
 
  

 

 

Betalingsløsninger og Dailer-platforme 
 
Denne gang skal det handle om betalingsløsninger og integration Outbound dialer platforme.  
 
Vi lægger ud med en præsentation af to udbydere af betalingsløsninger, som det er muligt at integrere til 
DYN 365 CE. Online Fundraising er en af de nyere udbydere som har specialiseret sig i at udbyde 
betalingsløsninger til fundraising formål. Yderligere får vi besøg af NETS, som kommer og præsenterer 
deres større løsning ved navn ediEX. 
 
Siden direktivet PSD2 fra EU er trådt i kræft, og ikke mindst SKA, vil markedet for fleksible 
betalingsløsninger vækste de næste par år. Af den grund ser vi det kun som fordelagtigt at få indsigt i nogle 
af de mange muligheder, som allerede nu tilbyder sig på markedet. Derfor har vi inviteret Online 
Fundraising, som en af markedets nyere udbydere, såvel som NETS, som en af markedets største udbydere 
til at præsentere fremtidens produkter. 
 
Til sidst gennemgår vi to af de førende outbound dialer platforme i Danmark. Nemlig HeroBase og 
Adversus, som begge er danske firmaer med særlige talenter på området.  
 
Mødet er relevant for såvel forretningen som IT – en indikator på relevansen er givet yderst til højre.  
 

Agenda 
Fokus på… 

Teknik Forretning 

08:30 - 09:00  Ankomst og let morgenmad   

09:00 - 09:30 Onlinefundrasing ** ** 

09:30 - 10:00  NETS - ediEX ** ** 

10:00 - 10:30 Diskutionsgrupper   

10:30 - 11:00 Pause - Networking   

11:00 - 11:30 Adversus * *** 

11:30 - 12:00 Herobase * *** 

NETS deltagelse er endnu ikke bekræftet. 
 
Seneste dato for til- og afmelding er den. 15/10. Vi serverer en let morgenmad ved ankomsten. 
 
Mødet afholdes i Kvarterhuset Jemtelandsgade (Jemtelandsgade 3, 2300 København). Det er tre minutter, 
eller 270 meter, fra Amagerbro Metrostation ved Amager Centret. Når man kommer ind gennem 
indgangen, skal man gå op ad vindeltrappen til 1. sal, hvorefter man går til højre og fortsætter ligeud til 
man er i lokalet.  
 
Du modtager denne indbydelse fordi du har tilmeldt dig til ERFA-gruppen via 
https://www.cenvation.com/erfa/. Hvis du ikke længere ønsker at modtage indbydelser til Cenvations 
ERFA-møder skal du skrive til erfa@cenvation.com.  
 
Mange hilsener 
Teamet hos Cenvation 
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