PRODUKTBLAD

Uniconta Kreditor
Uanset virksomhedens størrelse og branche, er der et
behov for at gemme oplysninger om de enkelte
leverandører. Det være sig i form at forskellige
leveringsadresser, Indkøbsinformationer, rabataftaler
m.m.
Leverandørkartotekerne i Uniconta giver et samlet
overblik over alle de oplysninger, der relaterer sig til den
enkelte leverandør.
Du kan f.eks. få lister, der viser en oversigt over dine
skyldige omkostninger.

Indkøbsordrer
Indkøbsordrer benyttes til håndtering af ordrer og
leverancer.

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.

Indkøbsfakturering
Når der laves en indkøbsfaktura i Uniconta, kan
informationerne på fakturaerne hentes direkte fra bl.a.
leverandør- og lagerkartoteket.
Derved slipper man for at skulle indtaste leverandørens
stamoplysninger, varetekster, priser osv. hver gang der
laves en indkøbsfaktura.
Skal der laves en annullering af en indkøbsordre, kan
denne dannes med copy/paste fra den oprindelige ordre,
så man slipper for genindtastning. Man kan også
gensende og genudskrive indkøbsfakturaer.

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

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

Fremmed valuta
Handles der med udenlandske leverandører opstår
behovet for at kunne registrere indkøbsfakturaer,
betalinger osv. i fremmed valuta.
I Uniconta kan alle transaktioner foretages i danske
kroner samt i fremmed valuta, og valutakurserne
opdateres automatisk, hvis dette ønskes.

Masseopdatering
Uniconta giver en unik mulighed for masse opdatering af
indkøb. Det sparer tid og optimerer arbejdsprocessen.

Sammenlægning af konti
Uniconta giver mulighed for at sammenlægge flere
kreditorer til en.

Betalingstyper
Uniconta giver mulighed for opsætning af et ubegrænset
antal betalingstyper.
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Featureliste
Betaling
Opsætning af betalingstyper

Faktura
Masseopdatering

Fysiske bilag
Vedhæft fysiske bilag til alle poster og kreditorer

Generelt
Indkøbsfaktura

Rapporter
Aldersfordelt saldoliste
Åbne poster
Udskrift af kontoudtog
Udskrift af betalinger
Udskrift af indkøbsfakturaer
Udskrift af indkøbsordrer

Vedligeholdelse
Sammenlæg to kreditorer
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