Kunde og Leverandør
Alltid full oversikt over kunder og leverandører

I Xledger får alle kunder og leverandører egen reskontro, hvor opplys-

Fakta Kunde

ninger om kunden/leverandøren lagres. I reskontro vises alle transaksjoner og åpne poster som er knyttet til kunden eller leverandøren.

• Enkelt å opprette nye kunder.
Kan hentes inn fra bl.a.
Brønnøysundregisteret

Kundereskontro

• Funksjonalitet for purring
og inkasso - mulighet for
automatisk purring

Kundemodulen i Xledger inneholder funksjonalitet for purring og inkasso.
Xledger purrer for deg! Purringer produseres, konvolutteres og sendes direkte fra vårt datasenter, basert på forhåndsdefinerte purrerutiner. Ved bruk
av inkasso må det tegnes en medlemsskapsavtale med Kreditorforeningen.
Denne er gratis for alle selskaper som benytter Xledger, og så snart fordringen settes ”klar for inkasso”, sendes den til Kreditorforeningen for behandling.
Kredittovervåkning og kredittsjekk
Med kredittovervåkning og kredittsjekk, levert gjennom vår samarbeidspartner Bisnode (tidl. Soliditet), har du kontinuerlig kontroll over dine kunder og samarbeidspartnere. Med kredittsjekk vet du alltid hvilke av dine
kunder som IKKE kan betale for seg, hvem som må purres, hvem som
er i ferd med å gå konkurs, hvilke av dine leverandører som er pålitelige og ikke minst hvilke nye kunder som betaler for seg og som bør satses på.
Kilde: Bisnode

Leverandørreskontro

Man kan hente ut rapporter på posteringer gjort i de andre modulene i
systemet. Rapporter som er tilgjengelig er blant annet åpne poster, åpne poster aldersfordelt, og reskontrospesifikasjoner. Fra leverandørkortet er det snarveier til andre moduler hvor reskontroen er representert, eksempelvis kontaktpersoner som er koblet til XRM-modulen, dokumenter og oppfølginger.
På selve leverandørkortet har man muligheter til å legge inn relevant informasjon
knyttet til leverandøren, f.eks. språk, valuta, faste konteringsregler og frie felter
med valgfri informasjon. Informasjon tilknyttet reskontro overføres til bilag i forfallslisten, slik at man til en hver tid har kontroll over betalinger til leverandør.

• Kontroll på kundeporteføljen
med kredittovervåkning og
kredittsjekk
• Gode spørre- og
rapportmuligheter
for både økonomi- og
reskontrooppfølging
• Alle spørreresultater kan også
tas ut i Excel

Fakta Leverandør
• Leverandør opprettes
automatisk i scanningprosessen
utfra leverandørens
organisasjonsnummer
• Enkelt å opprette nye
leverandører. Kan hentes inn fra
bl.a. Brønnøysundregisteret
• Gode spørre- og
rapportmuligheter
for både økonomi- og
reskontrooppfølging
• Alle spørreresultater kan også
tas ut i Excel

Xledger leverer det mest avanserte
forretningssystemet i nettskyen.
Jobb hvor du vil - når du vil.
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