En lösning från Softronic Affärssystem

Softronic Avtal
Ett produktblad från Softronic Affärssystem
Avtal och kontraktshantering direkt i affärssystemet Dynamics NAV. Fullständig statistik och spårbarhet per avtal och kund.
Systemkrav:
• Dynamics NAV 2.6-

Vad är Softronic Avtal?
Softronic Avtal är en tilläggsmodul till
Dynamics NAV som möjliggör att man
enkelt kan registrera löpande avtal och
kontrakt direkt i affärssystemet.
Systemet håller rätt på start och slutdatum samt avtalstyp. Med automatik
periodiseras avtalsfakturorna till rätt
månad i redovisningen. Uppföljning
sker direkt i systemet eller via fördefinierade rapporter.
Lösningen finns i en standardversion
samt en avancerad version med bl a
utökade statistikfunktioner.
För vem?
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Softronic Avtal är en lösning för företag
som hanterar avtal som ska faktureras
och administreras under abonnemangsliknade form.
Alla företag som säljer varor eller tjänster som ska debiteras löpande har
nytta av Softronic Avtal. Exempelvis:
•
•
•
•
•

IT-företag med supportavtal
Serviceföretag med serviceavtal
Företag med prenumerationstjänster
Företag med hyresavtal
Medlemsavisering

En lösning från Softronic Affärssystem

Softronic Avtal
Avtal och kontraktshantering
Fördelar
-För Avtalsadministration

Avtalsmodulen anpassas lätt efter kundens önskemål.

Enkelt att lägga upp nya avtal, inmatningsbilden är detsamma som vid en
ordinär faktura i Dynamics NAV.

-Säkerhet

Softronic Avtal gör det lätt att hålla koll
på företagets löpande avtal, det går
snabbt att få en komplett bild över företagets utestående avtal.
Funktioner finns för avtalskategori och
avtalstyp - månad, kvartal, år etc.
Möjlighet att skriva in långa beskrivningstexter eller koppla externa dokument till avtalen.
-För Redovisningsansvarig
Vid en körning av t ex kvartalsfakturering ges möjlighet att granska och godkänna varje enskild avtalsfaktura.
Ingenting registreras utan godkännande.
Modulen är helt integrerad i Dynamics
NAV och möjliggör samma unika uppföljningsfunktioner som i övriga delar
av affärssystemet.
Avtalen periodiseras med automatik till
rätt period i redovisningen.
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Det finns ett antal fördefinierade rapporter såsom avtal per månad, per år
och per kategori.
-Anpassningsbart

Med loggningsfunktionen i Dynamics
NAV ges full kontroll på alla förändringar i systemet.
-Valfri Device
Med Webbklienten får Säljare och Chefer enkelt åtkoms till gällande avtal genom pc, surfplatta eller telefon.

