Skuteczna windykacja w Handlu pakiet rozszerzony cena od 1200 zł
netto
Każda firma chciałaby mieć rzetelnych i terminowych klientów - zdarzają się jednak i
tacy, którzy zwlekają z płatnościami. Skuteczna i konsekwentnie prowadzona windykacja
pozwala zdyscyplinować nawet najbardziej opornych klientów.
Przygotowaliśmy
promocyjne pakiety narzędzi Skuteczna windykacja usprawniające wykonywanie tego
zadania:
-

Wezwania do zapłaty
Noty odsetkowe
Wydruk należności na dokumencie sprzedaży
Automatyczny monitoring należności email

Import wyciągów bankowych w Finanse i Księgowość cena od 1000 zł
netto
Pakiet pozwala zastąpić ręczny sposób wprowadzania wyciągów bankowych
automatycznym importowaniem ich do systemu.
Pakiet Import wyciągów bankowych zalicza się do tej grupy rozwiązań
funkcjonalnych, których posiadanie przynosi firmie wymierne korzyści w postaci:
•
•
•

Szybkości rejestracji i przetwarzania danych,
Wiarygodność danych, czyli eliminacja wszelkich pomyłek i błędów podczas
automatycznego importu wyciągów
Oszczędność czasu pracowników

Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego importowane są do programu Finanse
i Księgowość płatności wraz z uzgodnieniami kontrahentów. W zależności od wersji
raportu, możliwe jest zakładanie rozrachunków, a także rozliczanie dokumentów
(automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne).

Automatyczny monitoring należności e-mail w Handlu cena od 900 zł
netto
Główną korzyścią monitoringu płatności jest poprawa płynności finansowej firmy poprzez
zwiększenie dyscypliny płatniczej odbiorców. Ponadto, pakiet Automatyczny
monitoring naleŜności pozwala na:
•
•

Wyraźne zwiększenie skuteczności windykacji
Obniżenie kosztu obsługi należności, dzięki
pracowników w proces nadzoru spływu należności

zmniejszeniu

zaangażowania

Raport analizuje należności automatycznie podczas logowania do programu, bądź
opcjonalnie po naciśnięciu wybranego skrótu klawiszowego np.: ALT-N z wybranej
kartoteki. Upomnienia są wysyłane mailowo wraz z listą przeterminowanych płatności.

Wiekowanie rozrachunków cena od 450 zł netto
Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede
wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami
czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy
ubezpieczającej należności.
Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie
tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez
użytkownika przedziałach czasowych, z podziałem na terminowe lub przeterminowane.
Użytkownik ma możliwość analizy rozrachunków dla kartotek:
•
•
•

Kontrahenci
Urzędy
Pracownicy

A także dla wybranej grupy rozrachunkowych:
•
•
•

należności
zobowiązania
razem - rozrachunki w obrębie każdego kontrahenta będą przedstawione w
postaci salda, (+) dla należności, (-) dla zobowiązań

Inwentaryzacja towarów na magazynie z zastosowaniem kolektora
danych cena od 1000 zł netto
Koszt inwentaryzacji i nakładu czasu przy pomocy kodów kreskowych jest wielokrotnie
niższy od inwentaryzacji stanów magazynowych wykonanej metodą ręczną.
Zalety inwentaryzacji z użyciem kolektora:
•

szybki spis z natury pozycji asortymentowych

•
•
•

bezbłędny odczyt kodu kreskowego i powiązanego z indeksu magazynowego
zabezpieczenie przed możliwością powtórnej rejestracji tego samego produktu
import wyników do programu Handel

Dodatek umożliwia wykonanie inwentaryzacji w programie Handel przy użyciu kolektora.

Inwentaryzacja środków trwałych z zastosowaniem kolektora danych
cena od 1000 zł netto
Koszt inwentaryzacji i nakładu czasu przy pomocy kodów kreskowych jest wielokrotnie
niższy od inwentaryzacji wykonanej metodą ręczną.
Zalety inwentaryzacji z użyciem kolektora:
•
•
•
•

szybki spis z natury majątku trwałego
bezbłędny odczyt kodu kreskowego i powiązanego z nimi numeru inwentarzowego
zabezpieczenie przed możliwością powtórnej rejestracji tego samego przedmiotu
import wyników do programu Środki Trwałe

Dodatek umożliwia wykonanie inwentaryzacji w programie Środki Trwałe przy użyciu
kolektora.

Kontrola i ewidencja numerów seryjnych z zastosowaniem kodów
kreskowych od 900 zł netto
Prezentowanie rozwiązanie ma zastosowanie w firmach, w których wymagana jest
ewidencja każdej sztuki towaru (przychód, rozchód) po jego unikalnym numerze
seryjnym. Znajduje zastosowanie m.in. w takich branżach jak: telefonia komórkowa,
handel sprzętem komputerowym, RTV, itp.

Samoprzylepne etykiety w Środków Trwałych cena od 450 zł netto
Najprostszym i sprawdzonym sposobem znakowania środków trwałych jest zastosowanie
specjalnych etykiet samoprzylepnych z kodem kreskowym.
Dodatek umożliwia wydruk etykiet środków trwałych (etykiet samoprzylepnych) w
Systemie Symfonia z zastosowaniem specjalnych urządzeń/drukarek etykiet (Dymo,
Zebra i innych). Standardowo, oprogramowanie Symfonia Środki Trwałe umożliwia tylko
wydruk etykiet na arkuszach w formacie A4.

Samoprzylepne dekrety do dokumentów w Finansach i Księgowości cena
od 500 zł netto
Rozwiązanie eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania dekretów na dokumentach.
Dodatek umożliwia wydruk tabeli dekretacji na etykietach samoprzylepnych dla listy
dokumentów z ksiąg lub z bufora. Możliwe jest również automatyczne drukowanie
dekretu po utworzeniu dokumentów w buforze lub/i zaksięgowaniu. Każdy dekret
drukowany jest na osobnej etykiecie.

Lub
Przedstaw nam swoje oczekiwania w stosunku do Twojej Symfonii, a nasi konsultanci
przygotują dla Ciebie propozycję rozwiązania.
Tel. 61 868 22 08 lub biuro@wercom.pl

