Visma Fivaldi Myyntilaskujen hallinta

Monipuoliset ominaisuudet yrityksesi
sähköiseen laskutukseen ja saamisten hallintaan

•
•
•
•

Visma Fivaldin myyntilaskujen käsittely mahdollistaa yksittäisten tai useampien laskujen laadinnan ja
lähettämisen helposti ja vaivattomasti.
Tehdyt myyntilaskut näkyvät reaaliaikaisesti myyntireskontrassa, kirjanpidossa sekä sähköisessä arkistossa ilman erillisiä siirtoja. Porautuva kirjanpidon selailu mahdollistaa kirjanpidon tarkastelun myyntilaskun kuvaan
asti.
Myyntilaskujen käsittelyllä laskut voidaan lähettää valitulla tavalla. Laskut voidaan lähettää asiakaskohtaisesti
perinteisesti tulostamalla ja postittamalla itse tai sähköpostin pdf-liitteenä. Lähettämällä laskut verkkolaskuina
sisäänrakennetun pankkiyhteyden avulla tai lähettämällä ne sähköisesti tulostuspalveluun, säästyy arvokasta
työaikaa. Laskut voidaan lähettää verkkolaskuina myös
rahoitusyhtiölle.

Tilaustenkäsittely
Sopimuslaskutus
Laskujen välitys
Saamisten hallinta

Viitemaksujen nouto onnistuu useamman yrityksen
myyntireskontraan samanaikaisesti pankkiyhteydellä.
Maksumuistutukset ja korkolaskut voidaan tulostaa tai
lähettää myyntireskontrasta helposti tulostuspalvelun
kautta. Myyntisaamisten hallinta on myös mahdollista
ulkoistaa perintätoimistolle automaattisiirrolla.
Tilaustenkäsittely
Tilaustenkäsittelyllä voidaan tehdä tarjoukset, lähetteet, tilausvahvistukset, laskut sekä käteiskuitit keskitetysti samasta näkymästä. Tilaustenkäsittely hyödyntää
Visma Fivaldin keskitettyjä yritys- ja tuoterekistereitä.
Optimoidut rekisterihaut mahdollistavat suurienkin asiakas- ja tuoterekisterien ylläpidon. Yritys- ja tuoterekisterit voidaan sisäänlukea ja tarpeen mukaan päivittää
esim. CSV- (Excel) tai OVT -tiedostoina.

Avoimia tilauksia voidaan laskuttaa yksittäin tai useampi kerrallaan. Asiakkaan tilauksista on myös mahdollista
muodostaa koontilasku. Yksittäisiä tilauksen rivejä voidaan laskuttaa omilla laskuillaan, mahdollistaen maksuerätaulukon ylläpidon.
Rajapinnan kautta voidaan siirtää ulkoisen järjestelmän,
kuten nettikaupan, muodostamia tilauksia ja laskuttaa
ne massana erälaskutus–toiminnolla. Kassatoiminto tukee useamman yhtäaikaisen käteiskassapisteen hallintaa. Myyjärekisterin avulla voidaan tehdä myyjäkohtaista myynti- ja kateseuranta.
Hinnoittelu on mahdollista toteuttaa asiakaskohtaisella
hinnastolla sekä monipuolisella alennusrekisterillä. Kattava raportointi mahdollistaa yksityiskohtaisen tilaus-,
myynti- ja kateraportoinnin sekä avoimien myyntisaatavien seurannan, jossa raportit voidaan lähettää ajastetusti. Tilaustenkäsittelyä voidaan laajentaa materiaalihallinnon sovelluksilla.

Sopimuslaskutus
Sopimuslaskutuksella hallitaan säännöllisesti toistuvaa
laskutusta. Asiakaskohtaiselle sopimukselle määritellään hinta ja haluttu laskutusjakso. Sopimushintojen
muutokset voidaan tehdä sopimuskohtaisesti tai valituille sopimuksille halutuilla kriteereillä, euromääräisinä tai
prosenttikorotuksina.
Asiakkaan sopimukselle voidaan määritellä useita tuoterivejä erillisillä voimassaoloajoilla. Esimerkiksi vuodenaikojen mukaisesti sovitut palvelut voidaan ajastaa sopimukselle jo sopimuksen tekovaiheessa. Mikäli yhdellä
laskutusajolla laskutetaan useita kuukausia kerrallaan,
voidaan myynti ja arvonlisävero jaksottaa kirjanpitoon
kuukausikohtaisesti automaattisesti. Sopimuslaskutus
soveltuu erinomaisesti esimerkiksi isännöintipalkkioiden
laskuttamiseen.

www.vismafivaldi.fi

Vinkki:
Voit tehdä laskut myös tilitoimiston järjestelmällä
ja tilitoimisto hoitaa kaiken siitä eteenpäin.
Tilitoimisto voi vastata myös laskun sähköisestä
välittämisestä, pankkiasioinnista ja saapuneiden
suoritusten kohdistamisesta myyntireskontraan.

