Ordre og Fakturering
Xledger Fakturering gir deg bred funksjonalitet for ulike
typer fakturering og fakturaforsendelser
Ordre og fakturering er fullt integrert med hovedbok, kundereskontro
og prosjektregnskap. Fakturaproduksjon kan utføres lokalt eller sentralt og spørringer med avansert filtrering gir salgsstatistikk på alle
dimensjoner.
Fleksibel løsning for salgsordre

Faktureringsmodulen har komplett funksjonalitet for ordre og salgsordre som dekker de
fleste behov. Salgsordre kan opprettes manuelt eller automatisk, basert på fakturamaler,
sammenstilling av flere ordre eller løpende abonnement. Salgsordre har støtte for kobling mot lagerførte varer. Massefakturering gir mulighet for automatisk utsendelse av
samme salgsordre til flere kunder. Xledger har også funksjonalitet for donasjoner.
Oppsett av kunder, kundegrupper, produkter, produktgrupper og fakturamaler gir mulighet for fleksibel og optimal administrasjon av disse dimensjonene. Disse kan enkelt
knyttes til bl.a. prislister, prismatriser og faste konti salg, slik at man får et effektivt og lite
ressurskrevende oppsett.
Xledger Fakturering har også fullverdig støtte for prosjektfakturering basert på timeføring, reiseregning, direkte utlegg, faste betalingsoppsett og viderefakturering av utlegg
i hovedbok.
Rabatter og kundespesifikke priser kan settes opp og administreres ved hjelpe av pris- og
rabattmatriser. Prislister og prismatriser kan defineres for alle produkter, for en produktgruppe eller et produkt. Pris- og rabattmatrisene kan igjen knyttes til en kundegruppe
eller en kunde.

Effektive faktureringsrutiner

Fakturaoppsett og fakturaforsendelse kan defineres både på selskap, kunde og salgsordre. Dette gir deg full fleksibilitet for fakturaproduksjon. Print og utsendelse av faktura kan enten gjøres lokalt eller sentralt hos Xledger. Xledger støtter følgende fakturaforsendelser:
• PDF med print på papir
• PDF-faktura på e-post
• Avtalegiro
• Elektronisk faktura i henhold til EHF-formatet (Xledger er godkjent som eget aksesspunkt hos Difi)
• Systemfaktura internt mellom alle Xledgers kunder

Fakta
• Salgsordre med kobling mot
lagerførte varer
• Ordre/delordre med overføring til
salgsordre
• Manuell eller automatisk
generering av salgsordre
• Kredittsjekk av kunde
• Faktura med vedlegg både
for papir, epost, elektronisk
faktura(EHF) og systemfaktura
• Abonnementsfakturering
• Massefakturering med
fakturafletting
• Avtalegiro
• Givertjeneste og donasjon
• Fakturamaler
• Egendefinerte fakturaoppsett
• Prismatrise med mulighet for
egendefinerte rabatter
• Egendefinerte fakturalayout med
mulighet for tilpasning av farger og
QR-kode
• Spørringer med avansert filtrering
på bl.a. salgsoversikt
• Provisjon og provisjonsavregning
• Import av bl.a. kunder, produkter,
prislister og fakturagrunnlag

Kreditering gjøres ved hjelp av et tastetrykk og Xledger vil automatisk utligne bilagene
mot hverandre. Xledger har også støtte for automatiske purringer, integrert overføring
til inkasso og rentenota.
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