Laskutus, kassa ja
reskontra
Mikä MaxMoney?

Koontilaskut

MaxMoney on ohjelma jolla hoidat yrityksesi

Voit pitää asiakkaan laskun auki niin kauan

laskutuksen ja reskontran. Ohjelmalla teet
uusille tai olemassa oleville asiakkaille laskuja,
tulostat nämä ja siirrät ne reskontraan
seurantaan. Samalla hoidat myös ’tiskin yli’
myynnit eli kassamyynnin. Kassaraportointi,
luottokorttivarmennukset ja korttireskontra on
mukana ohjelmassa.

kuin haluat. Huollonhallinnasta, sopimuksista
ja lähetteistä voi lisätä uusia töitä, sopimusrivejä ja tai laskutettavia rivejä vapaasti.

Reskontrassa laskut näkyvät odottavina tai
myöhästyneinä. Voit tulostaa muistutuslaskuja
ja kuitata laskut automaattisesti pankista
saaduilla viitesiirroilla tai käsin tehdyillä
suorituksilla. Raportointi on luonnollisesti
ohjelman osa.
Laskutus
Laskutuksessa voit samalla ruudulla muuttaa
asiakkaan tiedot, hakea olemassa olevien
tuotteiden tiedot useammalla tavalla.
Laskutuksen voit aloittaa lähetteestä,
sopimuksesta tai suoraan uudella laskulla.
Näet tulostuksen yhteydessä kuvaruudulla
miltä dokumentit näyttävät paperilla. Laskuja
voi tallentaa ja / tai lähettää PDF-muodossa
sähköpostiviestin liitteenä.

Saat halutessasi esille asiakkaan aiemmat
laskut hakuruutuun. Vanhemmasta laskusta
voit helposti kopioida tietoa uudelle laskulle.

Kassatoiminnot

Oma ”muu” myynti

Yrityksesi käteismyynti ja rahastus hoidat

Laskutuksessa voit itse kirjoittaa haluamasi

kassaominaisuuden avulla. Rahastustoiminnossa on myös maksukorttikäsittely.
Yhdellä ja samalla ohjelmalla teet laskut,
tulostat kassakuitit sekä raportoit tietoja
kassatilitystä varten.
Hoidat siis kätevästi
kauppasi myynnin tällä
toiminnolla.

myynnin suoraan laskulle myös ilman
tuotekoodia. Tämä myynti tilastoituu
automaattisesti ”muu myynti” ryhmään.
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Muokattavuus

Raportit

Laskupohjaa voit muokata vastaamaan omia

Raportointimahdollisuudet ovat laajat. Voit
selailla ja tulostaa uudet-, odottavat- ja
maksetut laskut mille tahansa aikavälille ja
mille tahansa asiakkaalle.

tarpeitasi. Voimme määritellä erilaiset
sarakkeet ja muuttujat ympäristönne sopivaksi.
Voit tulostaa laskun monella eri kielellä.

Voit määritellä kuinka monta kopiota laskusta
tulostuu, firmasi tiedot, logo, muistutusmaksut
sekä monta muuta asiaa.

Korjaukset
Ohjelmassa on mukana laskurivien
muokkaukset (lasku on auki) sekä hyvityslaskujen teko (lasku on
jo lähetetty asiakkaalle).
Korjauksien seuranta on
tehokas.

Voit tulostaa poikkeamaraportin, josta näet
mikäli asiakas on maksanut vähemmän kuin
laskussa oleva summa sekä myös pyöristyksistä johtuvat poikkeavuudet.
Voit lähettää kaikki raportit sähköpostilla
suoraan ohjelmasta esimerkiksi
kirjanpitäjällesi.

Reskontra
Myyntireskontra on
helppo käyttää. Näet
ruudulla listan kaikista
laskuista, voit lajitella
tätä minkä tahansa
sarakkeen mukaan ja
avata laskun
kaksoisnapaut-tamalla ko.
laskuriviä.

Laskujen selailuvaihtoehdot ovat
useampia; Avoimet, Odottavat,
Maksetut, Mitätöidyt. Voit katsoa
näitä asiakkaittain ja asettaa
päivämäärärajoituksia.

Muistuttaminen
Kaikki asiakkaat eivät maksa laskujaan
ajoissa. Tästä syystä ohjelmassamme on
hyvät karhuamis-ominaisuudet. Voit esim.
lähettää muistutuksia e-viesteinä tai jopa
kännykkäviestinä 1.
Suoritukset
Voit käyttää minkä tahansa pankin ohjelmaa
viitesiirtojen haussa ja ohjelma päivittää
reskontran automaattisesti kun uusia
suorituksia on tullut. (SPY – standardi)

Asiakkaat eivät aina maksa laskujaan
kokonaan ja joskus laskut maksetaan ilman
viitettä. Tästä syystä ohjelmassa on mukana
suorituksien manuaalinen käsittely. Voit siis
lisätä ja korjata suorituksia milloin tahansa.
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SMS viestit eivät sisälly ohjelmiston
peruspakettiin

Sopimukset
MaxAgreement ohjelma kuuluu PRO pakettiin.
Tällä ohjelmalla käsittelet sopimuksia ja
säännöllisin välein tapahtuvia laskutuksia.
Sopimuksista luot yhdellä napin painalluksella
sopimuksen mukaisen laskun MaxMoney –
ohjelmaan. Katso erillinen dokumentointi.

Tunnusluvut
MaxManager ohjelma ohjelma kuuluu PRO
pakettiin, Tällä saat erityyppisiä tunnuslukuja ja
graafeja haluamasi aikaväliltä, tuoteryhmittäin
ja asiakkaittain. Katso erillinen dokumentointi.

Varastoseuranta
Saatavana on myös varasto-seuranta. Tämä
on ohjelman lisämoduuli.

