STREAMLINE
FAKTURERA MED
TJÄNSTEARTIKLAR

KOM IGÅNG
PÅ EN VECKA!

Spara tid och säkra er fakturering av tjänster

För en del företag är det enklare om tjänsterna ni säljer kan hanteras som artiklar i ert affärssystem. Då
drar ni nytta av prislistor och kan följa upp er försäljning på bästa sätt, för en bra uppföljning behöver
ju alla. Med det här tilläggapaketet kan du göra just det. Fakturera och följa upp med tjänsteartiklar.
Använd mallar och få färre fel i din bokföring

Med mallarnas hjälp bokför du alltid dina transaktioner på rätt redovisningskonto. Använd artikelmallar för att skapa nya tjänsteartiklar och momsmallar
för att hantera din moms.

Fakturera dina tjänster till rätt pris

VAD INGÅR
✔

Artikelregister och tjänsteartiklar

✔

Mallar för bokföring och moms

✔

Prislistor med stöd för olika valutor

✔

Kund- och artikelrabatter

✔

Dimensionshantering för uppföljning

✔

Migrering av artiklar och prislistor

Integrationen med Excel är smidig. Du exporterar enkelt ditt artikelregister till
Excel och uppdaterar de artiklar som behövs. När du är klar läser du tillbaka den
uppdaterade filen och tar med den nya informationen till Business Central.

✔

Två timmars utbildning online

Det behöver inte vara så svårt att byta system

PRIS

Få stöd i att bygga en prislistestruktur till specifika kunder, kundgrupper, med
staffling och få möjlighet att använda olika valutor. För att alltid fakturera till
rätt pris hanteras även kund- och artikelrabatter i det här paketet.

Uppföljning av tjänster kan vara enkelt

Lägg till dimensioner på artiklar eller kostnadsställen för att få ett bra underlag
vid uppföljning av dina nyckeltal. Vill du utnyttja fler av paketets möjligheter
finns värdetransaktioner för att se försäljningsstatistiken och Power BI kan
adderas som uppföljnings-och beslutsstöd.

Med Excel uppdaterar du dina register smidigt

Det ska vara enkelt att byta system därför hjälper vi till med migrering av data,
såsom prislistor och artiklar om du har det i ett annat system. Innan driftstart
har vi två timmars utbildning online för att gå igenom ditt nya paket.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss på info@nabsolutions.se eller läs
mer på vår hemsida nabsolutions.se.

Fastpris

22 000 kr
Ingen löpande licenskostnad

