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PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
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Rob-Com
Przelewy bankowe niejednokrotnie
powodują powielanie pracy wykonanej
przez pracownika firmy i odnotowanie
tego faktu nie tylko w systemie
bankowym, ale i w systemie
informatycznym danej firmy. Łączy się
to z wyszukaniem informacji o
niezapłaconych
fakturach
dla
kontrahentów oraz wiekowaniem tych
należności. Dzięki dodatkowi do SAP
Business One jakim jest Payment,
można w szybki sposób przygotowad
listę
przelewów
a
następnie
wyeksportowad ją do systemu
bankowego, w którym dane te są
odczytywane a zdefiniowane przelewy
czekają na realizację.

Payment dla SAP Business One pozwala w szybki
sposób przygotowad listę wiekowania należności,
określid które faktury i w jakiej części mają byd
zrealizowane, przygotowad paczkę z płatnościami do
banku, wyeksportowad plik z przygotowanymi
danymi a następnie zaczytad te informacje do
systemu bankowego. W ten prosty i bezpieczny
sposób, mamy przygotowane przelewy, które
oczekują na potwierdzenie w systemie bankowym.
Uzyskujemy dzięki temu kontrolę nad należnościami
dla naszych kontrahentów, dzięki czemu ułatwiamy
sobie pracę i oszczędzamy czas potrzebny na
wykonanie tej operacji dwukrotnie. Unikamy
również pomyłek wynikających z niedostatecznych
informacji na temat niezrealizowanych płatności jak i
zwiększamy kontrolę nad płynnością finansową firmy
dzięki możliwości oszacowania wprowadzonych
należności przyszłych oraz przeterminowanych.
Payment pozwala na wiekowanie należności według
kontrahentów pokazując zestawienie zobowiązao
wobec danego kontrahenta. Umożliwia również
wgląd w grupy przeterminowanych faktur według
ilości dni zadłużenia. System jest wielowalutowy,
więc pozwala na przełączanie się między walutami.
Zobowiązania dla wybranego kontrahenta, również
w wybranej walucie, można drukowad, filtrowad wg
zakresów grup ilości przeterminowanych dni oraz
sortowad.

Widok zobowiązao według kontrahentów:

Widok konkretnego kontrahenta:

Widok bieżącej paczki:
- Nowa paczka – tworzy nową paczkę (nie anuluje bieżącej) – paczka pozostaje otwarta
- Zmieo paczkę – pozwala wybrad wcześniejszą otwartą paczkę
- Anuluj paczkę – zamyka paczkę
- Akceptuj paczkę – zamyka paczkę – można wygenerowad plik przelewów

Lista paczek – zaakceptowane paczki
Zamknij – po zaksięgowaniu paczki w SAP Business One można zamknąd daną paczkę
Paczka – przechodzimy do generowania pliku płatności

Lista paczek – generowanie pliku płatności (po kliknięciu paczka we wcześniejszym oknie) wybieramy konto, z
którego płacimy. Po naciśnięciu drukuj, generuje się paczka przelewów do systemu bankowego, którą zapisujemy
na dysku i poprzez stronę internetową banku, zaczytujemy plik z przygotowaną paczką przelewów.
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