
FAKTURERA MED TJÄNSTEART IKL AR



Artiklar. Prislistor. Mallar.
Vill du fakturera artiklar till era kunder och dra nytta av prislistor samt möjliggöra uppföljningar på er artikelförsäljning?

Det här paketet är framtaget för verksamheter som säljer artiklar, men där lagerhantering, inventering och lagervärdering 
inte hanteras i systemet. Paketet är exempelvis till för dig som säljer tjänster. 

Bygg vidare på StreamLine Start.
Utöka funktionalitet och börja hantera artiklar. Med tilläggspaketet Fakturera med tjänsteartiklar kan du bygga på ditt 
grundpaket med att börja fakturera artiklar. Börja använda värdetransaktioner som kan användas till uppföljning av försälj-
ningsstatistik, med bland annat Power BI. För att du ska känna dig säker i ditt affärssystem får du utbildning i hur du kan 
skapa artiklar och prislistor samt kund- och artikelrabatt. 

Paketet innehåller:

• Användning av artikelregister och tjänsteartiklar
Skapa ett register med just era artiklar. Där du med enkel Excel add-in till Business Central kan exportera ut registret till 
Excel, göra uppdateringar och sedan importera uppdaterad data igen. Använd artikelmallar när du skapar helt nya artiklar.

• Bokföringsmallar för artiklar 

Med vårt konfigurationspaket för Fakturera med tjänsteartiklar finns bokföringsmallar så att bokföring sker på korrekta 
redovisningskonton. Du kan då skapa en uppföljning direkt i redovisningen.

• Momsmallar för artiklar
Få en korrekt momshantering genom momsmallar för artiklar. 

• Enheterna styck och timmar 
Enheterna är tillgängliga i konfigurationspaketet, men det finns möjlighet att utöka med fler enheter.

• Hantering av prislistor med stöd för olika valutor  
Få stöd i att bygga upp en prislistestruktur - till specifika kunder, kundgrupper, med staffling och stöd för olika valutor.

• Hantering av kundrabatter och artikelrabatter 
 
Få stöd i att hantera kundrabatter och artikelrabatter, med eller utan kombination med prislistorna.



Pris         
Priset består av ett fastpris för implementationen. 

Uppstartskostnad 

22 000 kr 

Kom igång redan idag! 
Ta kontakt med oss på info@nabsolutions.se eller läs mer på vår hemsida.

• Uppföljningsmöjligheter 
Lägg till artikelkategorier på dina artiklar och/eller kostnadsställen, s k dimensioner. På så vis förbereder du dig för att kunna 
följa upp dina artiklars nyckeltal.

• Migrering av artiklar och prislistor 
Har du redan artiklar och prislistor i ett annat system? Vi hjälper dig att migrera in din data till Business Central. Det du 
behöver göra är att inkomma med underlaget.    
 

• Två timmars grundutbildning online, innan driftstart
Få två timmars utbildning i paketet under den leveransvecka ni bokat. På så vis kan du enkelt komma igång med er artikel-
hantering och börja fakturera artiklar från start.


