O afacere.Nenumărate posibilități.
Cu Ymens, accesezi soluții moderne de business în cloud.
Simplu. Rapid. Eficient.

ŢINEŢI EFICIENT EVIDENŢA
FACTURILOR, EVITÂND
ÎNCETINIREA FLUXULUI INTERN
AL COMPANIEI

FACTURATOR
Soluţie pentru
facturare

CELE MAI IMPORTANTE BENEFICII:
Decizii rapide pe baza rapoartelor

Flexibilitate în relaţia cu partenerii de afaceri
prin corelarea documentelor fiscale

Preîntâmpinarea erorilor în
procesul de facturare

BENEFICII ȘI FUNCŢIONALITĂŢI ÎN DETALIU:
Soluţia Facturator se adresează în special departamentelor de contabilitate și vânzări, oferind
posibilitatea de a monitoriza atent facturile emise și încasate, fără a mai pierde timp preţios răsfoind
dosare. Este integrată cu soluţia Comerciant, în vederea preluării și transmiterii automate a datelor.

Implementarea soluţiei determină monitorizarea corectă a facturilor emise și a plăţilor încasate
precum și gestionarea eficientă a acestora.

BENEFICII

FUNCŢIONALITĂŢI
• Generare rapoarte pentru: sume încasate, sume generate de top
clienţi, volum facturare

Decizii rapide pe baza rapoartelor

• Monitorizare plăţi/încasări
• Monitorizare și centralizare clienţi
• Istoric facturi fiscale, facturi proforme, chitanţe

Flexibilitate în relaţia cu
partenerii de afaceri prin corelarea
documentelor fiscale

• Corelare între facturi proforme, facturi fiscale și chitanţe
• Întocmirea de facturi externe în diferite monede
• Definire serii facturi fiscale, facturi proforme, chitanţe
• Preluarea automată a cursului BNR

Preîntâmpinarea erorilor în
procesul de facturare

• Anulare, modificare, ștergere facturi
• Integrare cu soluţia Comerciant, oferind o imagine de ansamblu
asupra situaţiei unui client

Economie de timp prin automatizarea
facturilor recurente

• Emitere facturi proforme, facturi fiscale și chitanţe recurente

Personalizare

• Facturile pot fi personalizate cu logo-ul companiei

SCENARIU DE UTILIZARE
O firmă de distribuţie emite săptamânal în jur de cinci sute de facturi și are patru persoane care se ocupă
de emiterea și gestionarea acestora, precum și de realizarea de rapoarte solicitate de manager și de
colegii din alte departamente cu informaţii despre activităţile facturate, termenele de plată și detalii
despre relaţia financiară cu clienţii.
SITUAŢIA ÎNAINTE DE IMPLEMENTAREA
SOLUŢIEI FACTURATOR:
– facturarea se realizează manual, se strecoară
erori, prin urmare, în 20% din cazuri trebuie
făcute ajustări (se reia activitatea de realizare
a facturii)
– pentru furnizarea informaţiilor către manager
și colegi: fiecare dintre cei patru are situaţia
facturilor proprii, realizează manual
centralizarea informaţiilor, după care lucrează
împreună pentru centralizarea totală
– în perioadele de activitate maximă din an,
persoanele sunt supra-aglomerate
(de exemplu, în decembrie, când firma
primește cu 60% mai multe comenzi decât
în celelalte luni)

SITUAŢIA DUPĂ IMPLEMENTAREA
SOLUŢIEI FACTURATOR:
– facturile recurente se fac automat
– managerul și colegii au acces direct în soluţie
pentru extragerea rapoartelor necesare, deci
nu e nevoie de alte persoane ca să realizeze
rapoartele, iar informaţiile sunt disponibile
imediat

Alege din platforma Ymens cea mai potrivită soluție pentru afacerea ta!
Vom fi mereu aproapre de tine, oferindu-ți suport, training și consultanță.
Află mai multe de pe www.ymens.ro!

