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HiQ AUTTAA COLLECTORIA YKSINKERTAISTAMAAN 
MAKSULIIKENNETTÄ  
 
Collector –finanssipalveluyhtiön uusi mobiilipalvelu, Collector Betalkoll 
yksinkertaistaa ihmisten arkea uudella, innovatiivisella tavalla maksaa laskuja. 
HiQ vastasi ratkaisun ideasta ja teknisestä toteutuksesta.   
 
”Kaikki alkoi tarpeestamme tuoda markkinalle uusia digitaalisia palveluja erityisesti 
mobiilikanavaan, joka on useimmille pääasiallinen alusta. HiQ auttoi meitä 
tunnistamaan millaisiin palveluihin meidän tulisi keskittyä ja lopputuloksena on 
palvelu, joka todella säästää aikaa ihmisten arjessa,” sanoo Collectorin 
toimitusjohtaja Stefan Alexandersson. 
 
Collector Betalkoll –palvelu yksinkertaistaa tavallista pankkiasiointia.  Uuden 
sovelluksen avulla laskuja voi maksaa turvallisesti suoraan mobiililaitteella. 
Käyttäjän täytyy ainoastaan ottaa laskusta valokuva ja Betalkoll huolehtii siitä, että 
lasku maksetaan ajoissa. Sähköpostilla vastaanotetut laskut voidaan myös helposti 
tuoda palveluun. Käyttäjälle toimitetaan kuukausittain koontilasku, jonka hän voi 
halutessaan maksaa osissa tai yhdellä kertaa.   
 
”Collector on innovatiivinen asiakas ja tämä on ollut uskomattoman jännittävä hanke. 
Olemme ylpeitä saamastamme luottamuksesta ja juuri lanseerattavasta palvelusta. 
”Betalkoll” kokoaa kaikki maksut yksinkertaisesti kuukausilaskulle, jolloin ihmisille 
jää aikaa muihin asioihin,” sanoo HiQ:n Jerker Lindstén. 
 
Innovaatioprosessin ja ennakkotutkimuksen myötä HiQ auttoi Collectoria edistämään 
uutta palvelukonseptia. HiQ vastasi ratkaisun teknisestä toteutuksesta ja tuki 
Collectoria sovelluksen markkinoinnissa ja palveluun liittyvissä sisäisissä rutiineissa. 
 
”On inspiroivaa saada olla mukana helpottamassa ihmisten arkea hyvien ideoiden ja 
älykkäiden teknisten ratkaisujen avulla. HiQ:lla on vahva asema finanssisektorilla. 
Innovatiivisia hankkeitamme ovat muun muassa Swish, S-mobiili ja nyt Collector 
Betalkoll. Odotamme innolla pääsevämme jatkossakin kehittämään ja 
yksinkertaistamaan alaa, jonka palvelut koskettavat kaikkien elämää,” sanoo HiQ-
konsernin johtaja Lars Stugemo. 
 
Lataa Collector Betalkoll App Storessa ja tutustu palveluun.   
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