Visma Fakturering
- ett användarvänligt faktureringsprogram
Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram som passar det mindre
företaget.
Programmet hjälper dig med din fakturering, hanterar kunder och leverantörer,
samtidigt som det håller ordning på in- och utbetalningar.

Snabb och enkel fakturering

Program inkl 6 mån serviceavtal

I Visma Fakturering kan du enkelt skapa kundfakturor, kontantnotor eller

Serviceavtal följande år: 1 130:-

kreditfakturor. Du väljer själv hur din faktura ska se ut.
Med programmet följer flera färdiga utskriftsmallar som du jag justera och
anpassa efter ditt företags profil.
Programmets artikelregister ger dig möjlighet att arbeta med obegränsat antal
prislistor och rabattavtal. Dessa använder du om du har speciella avtal med
vissa kunder eller kundgrupper.
Du kan också läsa in dina leverantörers prislistor direkt in i ditt artikelregister.
Till exempel från EIO, Ahlsell med flera.

Kunder och inbetalningar
Registrera dina kunders inbetalningar direkt på kundfakturan eller genom en
buntinbetalning när du fått ditt kontoutdrag från Bank- eller PlusGirot.
Programmet hanterar också delbetalningar och kontantinbetalningar.
Bortskrivningar, till exempel avrundningar eller kundförluster, gör du antingen i
samband med betalningar eller vid annat tillfälle.
Kravrutinen hjälper dig att påminna de kunder som inte betalat sina fakturor i
tid. Kunder som betalat för sent kan du fakturera dröjsmålsränta. Du
bestämmer själv vilka kunder som det ska skickas krav till och vilka som
eventuellt ska räntedebiteras.

Fullt stöd för husavdraget
För dig som utför rotarbeten eller säljer hushållsnära tjänster (RUT) hjälper
programmet dig med att skapa en korrekt husfaktura, där även flera personer
kan ansöka om skattereduktion.
När kunden har betalat sin del av fakturan kan du skapa ett underlag för
ansökan hos Skatteverket. Underlaget kan du välja att skriva ut på papper eller
skicka som fil direkt till Skatteverket.

Leverantörer och utbetalningar
Med Visma Fakturering kan du sköta dina utbetalningar på ett väldigt smidigt
sätt. Betalfunktioner både för Bank- och PlusGirot finns med i programmet.
Du kan också välja att ladda upp betalfilen programmet skapar till din
internetbank. Därefter behöver du bara signera betalningarna för att de ska
genomföras och du slipper all manuell inmatning i din internetbank. Mer
information om vilka banker som stödjer tjänsten hittar du på våra
supportsidor.

Huvudkontor
Visma Spcs Växjö
Sambandsvägen 5

Villkor & Avtal

1 790,00

supportsidor.

Huvudkontor
Visma Spcs Växjö
Sambandsvägen 5
Telefon: 0470-70 61 00
Fax:
E-post: sales@vismaspcs.se

Ytterligare kontor
Stockholm
Kungsbron 18
Telefon: 08-23 31 10
Fax:

Malmö
Skeppsbron 7
Telefon: 040-693 13 10
Fax:

Göteborg
Första Långgatan 7 (Järntorget)
Telefon: 031-10 29 90
Fax:

