PRODUKTBLAD

Uniconta Debitor
Uanset virksomhedens størrelse og branche er der et
behov for at gemme oplysninger om de enkelte kunder.
Det være sig i form at forskellige leveringsadresser,
betalingsinformationer, rabataftaler m.m.
Kundekartotekerne i Uniconta giver et samlet overblik
over alle de oplysninger, der relaterer sig til den enkelte
kunde.
Du kan f.eks. få lister, der viser en oversigt over dine
tilgodehavender. Har kunderne ikke betalt til tiden, kan
der tilskrives renter og rykkergebyrer, samt udskrives
eller mailes rentenotaer og rykkerskrivelser.

Ordremodulet
Ordremodulet benyttes til håndtering af tilbud, leverancer
og fakturering. Man kan afsende tilbud, følgesedler og
ordrebekræftelser på e-mail og selv tilpasse den hilsen,
som indsættes i e-mailen, afhængig af dokumenttype.

Abonnement
Uniconta har indbygget abonnementsstyring. Så kan
man sikre, at månedlige, fakturaer altid udsendes.
Abonnementer kan selvfølgelig faktureres, som
massefakturering.

Fakturering
Når der faktureres i Uniconta kan informationerne på
fakturaerne hentes direkte fra bl.a. kunde- og
lagerkartoteket.
Derved slipper man for at skulle indtaste kundernes
stamoplysninger, varetekster, priser osv., hver gang der
laves en faktura.

Leverandør til det offentlige
Virksomheder, der er leverandør til det offentlige, skal
sende fakturaoplysningerne til disse kunder elektronisk i
form af OIOUBL-filer.
Disse filer benyttes til elektronisk indlæsning og skal
derfor overholde bestemte krav til format og indhold. I
Uniconta kan disse filer dannes i forbindelse med
fakturering.

Udskriv til e-mail
I stedet for at udsende udskrifter som kontoudtog og
rykkerskrivelser pr. brev, kan man i Uniconta vælge at
udsende disse pr. e-mail. Derved sparer man både tid og
penge til udskrivning, pakning af kuverter samt
frankering.

Rapporter
Uniconta har standard en lang række rapporter, men
kræves yderligere, så er der er WYSIWYG
rapportgenerator indbygget, så rapporter kan designes
helt frit.

Man kan også gensende og genudskrive fakturaer.

Uniconta giver mulighed for at designe sine fakturaer på
to måder: Via koordinater og ved at gemmer et design på
via rapportgeneratoren. Man kan herefter både have
koordinat-layout og rapportgeneratordesign fordelt i
layoutgrupper.

Fremmed valuta

Kom videre

Handles der med udenlandske kunder, opstår behovet
for at kunne registrere fakturaer, betalinger osv. i
fremmed valuta.

Besøg os på www.uniconta.dk eller skriv til os på
info@uniconta.com.

Skal der laves en kreditnota, kan den dannes med
copy/paste fra den oprindelige ordre, så man slipper for
genindtastning.

I Uniconta kan alle transaktioner foretages i danske
kroner, samt i fremmed valuta. Valutakurserne kan
opdateres automatisk, hvis dette ønskes.
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Featureliste
Dokumenter
E-mail afsendelse af tilbud, ordrebekræftelser og
følgesedler på e-mail.
E-mail med vedhæftninger
Vedhæft dokument på allerede opdateret faktura

Faktura
Abonnementsfaktura
EAN nummer på faktura

Posteringer

Faktura e-mail

Saldometode ved udligning

Faktura til lande med 0 decimaler

Åben post udligning og redigering

Faktureringskonto på debitor

Priser

Individuelle fakturadesign

Prislister kan indeholde varegrupper

Medarbejder på fakturalinjer

Prislister kan arve fra en anden prisliste

Momsprocent på fakturalinjen

Rapporter

Notat på ordrelinjen

Aldersfordelt saldo liste

OIOUBL. Generering af faktura

Rapportgenerator til kontoudtog, rykker og rente

Proforma faktura

Salgsordre

Subtotaler i faktura

Dækningsbidrag og -grad på ordrehovedet

Vis faktura på debitorposteringer

Tilbud

Mulighed for flere sæt bankoplysninger

Subtotaler i tilbud

Sprogversioner

Vedligeholdelse

FIK på faktura

Sammenlæg to debitorer

Fysiske bilag
Vedhæft fysiske bilag til alle poster og debitorer

Ordre
Abonnementsstyring
Dimensioner på ordrelinjer
Forsendelse i ordre
Kredit max, saldo og forfalden saldo vises på ordren
Medarbejder på ordrelinjer
Ordrekladde
Subtotaler i ordre
Danne en ordre ud fra en anden ordre
EAN nummer på ordrelinjer
Serie/Batch nummer på ordrelinjer
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