
KOM IGÅNG 
PÅ EN 

VECKA!

Effektivisera ditt arbete vid återkommande fakturor
Om du fakturerar samma kund varje månad så vet du att du kan spara mycket tid på att automatisera 
det återkommande arbetet. Genom att avtalsfakturera skickar du smidigt återkommande fakturor direkt 
från ditt affärssystem utan att behöva fylla i samma uppgifter varje gång. 

Appen Parrot för avtal och återkommande fakturor
Använd appen Parrot för avtalsfakturering i Business Central och få en överblick 
av dina återkommande fakturor. Se enkelt nästa gång du ska skicka dina fakturor 
och med vilket tidsintervall kunderna faktureras. Systemet hjälper dig att kontroll-
era avtalsperioden så att du inte skapar fler fakturor när perioden löpt ut. Parrot 
är den funktionalitet som sköter all återkommande fakturering och gör så att din 
avtalsfakturering smidigt kopplas ihop med din bokföring.

Effektivisera faktureringen av dina avtal
Om du fakturerar medlemsavgifter, avtalsavgifter, licenser eller andra tjänster 
effektiviserar du din faktureringsprocess genom att skapa olika avtal, avtalsperi-
oder och skicka flera fakturor på samma gång till olika kunder. Här slipper du att 
hantera dina avtal i separata system och samlar allt i Business Central där du kan 
låta dina avtal löpa månad efter månad, år efter år, tills att avtalstiden tar slut. Du 
justerar enkelt dina avtal om något skulle förändras under tiden. 

Vill du veta mer?
Ta kontakt med oss på info@nabsolutions.se eller läs mer på vår hemsida 
nabsolutions.se.

VAD INGÅR

AVTALS-
FAKTURERING

✔  Avtalsregister 

✔  Avtalsartiklar

✔  Migrering av avtalsartiklar vid behov

✔  Återkommande fakturering

✔  Skapa order eller faktura från avtal

✔  Möjlighet till avtalsunika priser

✔  En timmes utbildning online 

 

PRIS

Fastpris

10 000 kr
Löpande licenskostnader
Fullständig användare Parrot 59 kr/mån*

Du kommer igång direkt
Har du data i ett tidigare system? Vi hjälper dig att migrera den data du behöver 
för dina avtal. Du får också en timmes utbildning online där vi visar dig hur syste-
met fungerar och vi hjälper dig såklart att skapa upp ditt första avtal. 


