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3000 Modul: ARM

Fakturering og reskontrosystem
Predator modul ARM er løsningen for våre kunder som ønsker å tilby
fakturaservice, reskontroservice og kontoadministrasjon.

Nye markeder

Kundebinding

Økte inntekter

nye tjenester gir økte
markedsandeler

Flere produkter og
integrasjoner mot kunde
skaper gode
kundeforhold

inntekt per faktura, sikrer
deg tilgang til nye og
”ferske” inkassosaker

ARM - Accounts Receivable Management, benytter
globalt klient og debitor register for optimal datakvalitet. Det opprettes egen relasjon mellom klient
og debitor, for inviduell håndtering av skyldnere.

Faktura, purring og brevutskrifter:
ARM benytter MS Word til maler for faktura,
purringer og andre brevutskrifter. Standard MS Word
gir stor fleksibilitet mht. utforming av layout, logo,
skifttyper osv. På skyldnere bestemmer man språk i
brev.

Arbeidsflyter for ARM etableres sentralt for alle ulike
produkttyper. Videre opprettes kontoplan pr. klient
for å sikre korrekt bokføring, rapportering og bokføringsfiler til ulike klienter. Det kan gjøres innstillinger
på klient og klient debitor relasjon for purregebyr,
fakturagebyr, toleransegrense. og rentesatser.

Reskontro:

I ARM kan du definere regler for kontering per klient.

Rapporteringer:

Du kan oppnå stor fleksibilitet med å prissette tjenester pr. klient
ARM har egne artikkelregistre og artikkelgrupper
med konteringsoppsett pr klient. På systemnivå
definerer man MVA koder, innsigelseskoder, valuta
og rentetabeller.

ARM viser alle bevegelser på konto , både på
reskontro og hovedbok. Du kan gjøre innsigelser,
beskjeder og notater pr bilag. Det opprettes ett
dokumentarkiv pr konto. Det er effektivt å se
eventuell inkassosak kombinert med reskontro.

ARM har standard klientrapporter på ulike språk, bl.a:
◊◊
fakturajournal
◊◊
aldersfordelt saldo liste
◊◊
kontooversikt
ARM har inkludert flere interne rapporter, bl.a:
◊◊
oppdatere arbeidsflyter
◊◊
stoppliste
◊◊
aktivitetsliste
◊◊
regnskapsrapporter
◊◊
bilagsliste
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