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1000 Modul : Predator grunnsystem

Predator inkassosystem
Predator er et funksjonelt og effektivt verktøy for deg som driver inkassovirksomhet. Høy presisjon, automatiske prosesser, og en driftssikker og
stabil løsning, er helt avgjørende for fremtidens inkassobransje.

Markedsleder

Funksjonalitet

Skalerbart

Predator er det
prefererte inkassoprogrammet i Norge

Predator er det mest
funksjonsrike inkassoprogrammet i markedet

Stor eller liten bedrift Predator tilpasser seg
etter dine behov

Predator kan behandle en faktura gjennom
hele produktlinjen med automatisk skifte av
kreditoravtaler, variable inndekningsnøkler ved
innbetaling etc. uten manuell behandling.
En rekke spesialmoduler er tilgjengelig for bransjer
og spesialområder. Predator webbaserte InfoCenter,
Faktura- og reskontroservice, ScanManager, InfoLink,
SMSLink, og Finans integrasjon representerer kun en
del av de omfattende mulighetene som finnes.
Predator benytter Microsoft SQL database og
har godt støtte for IKT– forskriften med hensyn til
sikkerhet, sporbarhet, sletting av data osv.
SPN leverer Predator gjennom prosjektleveranser og
tar totalansvar for gjennomføring og leveranse av
løsningen. SPN har svært god kunnskap innen faget
inkasso og kan spesialtilpasse inkassoprogramme
Predator akkurat etter dine behov!

Sentrale funksjoner i Predator:
Innlesing av fakturaer manuelt eller på fil
Automatisk tildeling av kundeavtale,
saksbehandler og profil
Autosøk på debitor og kreditor med direkte
oversikt for alle saker i systemet
Dokumentreg. og redigerbare maler i MS Word
Notatfelt på sak, debitor, kreditor og aksjon.
OCR innbetalinger og fleksibel fordeling av
innbetalinger
Elektronisk arkiv for alle dokumenttyper med
direkte skanning til sak
Kommunikasjon via Brev, E-mail, SMS og
InfoCenter
Integrert og automatisk kobling mot eksterne
informasjonsregistre
Full reskontro på debitor, kreditor og myndighet
Registrering av betalingsavtaler, dommer, lønnstrekk osv. med automatisk endring og oppdatering av status.
Omfattende utvalg av rapporter
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