MODULES HANDEL EN LOGISTIEK
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Abonnementen
Wilt u op efficiënte wijze omgaan met de administratie van uw
periodieke facturen? Vertrouw dan op de module Abonnementen.
business

voor wie

Voor iedereen die veel
werkt met terugkerende
facturen en het factu
reringsproces hiervan
wil stroomlijnen.

Met de module Abonnementen kunt u alle algemene eigenschappen van uw abon
nementen vastleggen, zoals verlengingstermijn, opzegtermijn en factureringsinterval.

Uitbreiding op de
* module
Facturering I.

Abonnementgroepen
Leg in een abonnementgroep de
algemene eigenschappen van uw abon
nementen vast, zoals verlengingster
mijn, opzegtermijn en facturerings
interval. Koppel vervolgens ieder
abonnement aan een abonnement
groep, zodat deze algemene
eigenschappen beschikbaar zijn
voor het betreffende abonnement.
Automatisch factureren
Automatiseer de facturering van
uw abonnementen. Factureer

bijvoorbeeld op vaste momenten door
het factureringsinterval en de factuur
momenten per abonnementsgroep
vast te leggen.
Prijswijzigingen
Wijzig in één keer de prijzen van al
uw abonnementen, doordat de prijs
van een abonnement wordt bepaald
door de artikelen die aan het abon
nement zijn gekoppeld. Verander
dus de prijzen van uw artikelbestand
en uw abonnementen krijgen
automatisch de juiste prijs mee.
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Abonnementen

Uw voordeel

Periodiek facturen
genereren op basis van
eerder aangemaakte
facturen, waardoor het
factureringsproces snel
en foutloos gaat.
Altijd een overzicht van
de status van alle periodiek
gegenereerde facturen op
basis van uw abonnementen.
Snel en eenvoudig
abonnementsprijzen
wijzigen en aanpassen.
Met de module Abonnementen beschikt u over een overzichtelijk venster met alle
periodiek gegenereerde facturen op basis van uw abonnementen. Hier vindt u
ook de gegenereerde verkooporder-/verkoopfactuurnummers terug. Hebt u deze
verkooporders verwerkt, dan maakt AccountView automatisch de bijbehorende
factuurnummers zichtbaar in het venster.

Overzichtelijke rapporten
Vraag het rapport Te factureren abon
nementen op en zie welke abonnementen
u kunt factureren. Stel bovendien een
selectie in als u de abonnementen van
een bepaalde verkoper of juist een
speciale groep klanten wilt factureren.
Abonnementen verlengen
Verleng automatisch en stilzwijgend
uw lopende abonnementen door dit
per abonnementgroep in te stellen. Of
maak gebruik van de mogelijkheid om

uw abonnementen handmatig te
verlengen. U hebt zelfs de flexibiliteit
om de begin- en einddatum per abon
nementsregel in te stellen. Zo kunt u
binnen een abonnement zaken eerder
stopzetten of later laten beginnen.
Abonnementen beëindigen
Stel een opzegtermijn in en laat
AccountView een beëindigingsdatum
van uw abonnementen voorstellen.
Of gebruik de mogelijkheid om zelf een
eigen definitieve einddatum in te voeren.
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Flexibel abonnementen
verlengen en beëindigen.
Automatisch uw abon
nementen transitorisch
laten boeken in combinatie
met de module
Transitorische posten.

