Myyntitilaustenkäsittely
Exact Myyntitilaustenkäsittelyllä hoidat tavarakaupan tilausten ja toimitusten
hallinnan sekä laskutuksen. Ohjelmisto sopii pienelle ja keskisuurelle tukkukaupalle,
jälleenmyyjälle sekä työlaskutukseen.
Exact Myyntitilaustenkäsittelyllä
• hallitset avointa tilauskantaa
• teet lähetteet/työmääräimet
• kirjaat toimitukset
• teet laskut
• teet sopimuslaskut (vuokrat, palvelusopimukset)
Exact Myyntitilaustenkäsittely
• pitää varaston ajan tasalla (monivarasto)
• pitää tilauskannan ajan tasalla
• tekee pitää myyntireskontran saatavat ajan tasalla
• tekee luo automaattiset kirjanpidon ja kustannuslaskennan tiedot
• tekee ajantasaiset myyntitilastot
• hoitaa ajantasaisen luottovalvonnan
• tekee selkeät raportit
• tekee aineistot Exceliä varten
Ohjelmisto on tehty ammattimaiseen käyttöön helpottamaan arkisia rutiineja. Sen käytännönläheisyys ja kattavat ominaisuudet tyydyttävät vaativintakin käyttäjää.

Vaivatonta ja nopeaa
Kirjaat ja tallennat tilaukset, teet lähetteet ja laskutat
ne nopeasti yhdessä ikkunassa.

Tilauksella voi olla sekä veloitus- että hyvitysrivejä. Laskun summa voi olla nolla. Voit tehdä tilaukset valuuttamääräisinä ja käyttää useita – myös asiakaskohtaisia
– laskun ulkoasuja. Voit täydentää tilausta monirivisillä
teksteillä.
Monipuolinen hinnoittelu sisältää
• taulukkoalennuksen (asiakas/tuote)
• määräalennuksen
• asiakas- tai asiakasryhmäkohtaisen sopimushinnan
• näiden yhdistelmän
• alennuksen tai hinnan käsinmäärittelyn
Teet hetkessä uuden tilauksen tai hyvityksen kopioimalla pohjaksi vanhan tilauksen ja muokkaamalla
siitä tilanteeseen sopivan. Tilauksesta saat vahvisteen,
lähetteen, rahtikirjan tai esilaskun tarpeen mukaan.
Lähetteen saat heti. Voit valita lähetteelle tulevat tuotteet ja tekstirivit. Lähete on halutessasi heti laskutuskelpoinen.
Automaattilähete palvelee työlaskutusta: Kaikki tuotteet kirjataan suoraan laskutuskelpoisina.
Tilauksen laskutat napin painalluksella heti. Toisaalta voit valita suuren joukon tilauksia laskutettavaksi
kerralla.

Kirjauksen aikana näet tuotteen varastotilanteen ja
aiemmat varaukset, varaus syntyy lähetettä tehtäessä.
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Laskutus
• tulostaa laskut
• vie saatavat päivittää myyntireskontraan
• päivittää tilauskannan
• päivittää varaston
• päivittää myyntitilastot
• tekee kirjanpidon ja kustannuslaskennan tapahtumat
• kuittaa hyvityksen ja hyvitettävän laskun maksetuiksi

!

Laajennukset

Valitse Exact Myyntitilaustenkäsittelyyn tarvitsemasi
ominaisuudet ja täydennä ohjelmistoa tarpeittesi
muuttuessa.
Valuuttakäsittely tekee valuuttamääräisten tilausten
ja laskujen teon mahdolliseksi. Saatavat valvot myös
valuuttamääräisinä.

Tarvittaessa voit perua yksittäisen tilauksen laskutuksen
– jopa lähetteen.

Vahviste ja Rahtikirja tehdään asiakkaan toiveiden
mukaan räätälöitynä.

Voit viedä laskutuksen kirjanpitotapahtumat kirjanpitoon niin usein kuin haluat. Jos aineistossa on virhe,
siirrät korjauksen jälkeen aineiston uudelleen. Uusi
siirto korvaa aiemman.

Myyntitilastointi on selaus- ja raportointiväline,
jonka avulla raportoit toteutunutta laskutusta. Sillä
voit raportoida euro- ja yksikkömääräistä myyntiä sekä
myyntikatetta.

Selkeä ja monipuolinen raportointi

Käytettävissäsi on erilaisia raporttimalleja, kuten katevertailu ja liukuva myynti, joilla voit tehdä vertailuja eri
kausien välillä.

Exact Myyntitilaustenkäsittelyn raportointi
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
• on ajantasainen
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta
Raporteissa esitettävän aineiston laajuus, esitysjärjestys
ja summaus ovat valittavissasi.

Sopimuslaskutus on apuväline määrävälein toistuvien tilausten ja laskujen tekemiseen. Sopimuslaskutuksella teet esim. vuokrien, palvelusopimusten ja
jäsenmaksujen laskutukset.

Exact Myyntitilaustenkäsittelyn raportteja ovat
• tilauskantaraportti
• tilausluettelo
• läheteluettelo
• jälkitoimitusraportti
• myyntitilastot
• laskulistat
• laskupäiväkirja
• vientimuistio
• vientiselaus
Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja
siirtää ne Exceliin.
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