Faktura
Enkelt og skalerbart
Duett Faktura er et brukervennlig og
skalerbart system. Det kan brukes helt
enkelt for å produsere fakturaer med kun
tekstlinjer og beløp. Du kan også
bruke et mer omfattende vareregister
med pris pr. vare, evt. kombinert med
elektronisk lagerstyring og innkjøp for full
logistikkløsning.
Bruker du ekstern regnskapsfører?

Duett er meget godt tilrettelagt for
arbeidsdeling og samarbeid mellom
deg og din regnskapsfører. Du lager og
skriver ut fakturaene selv. Du kan også
sende fakturaene på epost til kundene
dine, eller som efaktura (EHF-formatet).
Når fakturaene er utskrevet ligger de
klare for bokføring i regnskapsføreres
system. Du slipper å sende filer eller
fakturakopier til regnskapsfører, og
begge parter sparer tid.

Vareregister
Duett Faktura inneholder et vareregister.
Dette bygges opp etter eget ønske
med alfanumeriske varenummer og
kobling mot inntektskonto. Varer kan
opprettes med alle mva.varianter, dvs.
avg.pliktig høy sats, middels sats, lav sats
og avgiftsfritt. Bruk av varenummer gir
statistikker på hvor mye du har solgt pr.
vare, og til hvilke kunder.

Betalingsformidling
Med modulen Betalingsformidling kan
du hente innbetalingene fra kundene
dine elektronisk på fil (OCR-innlesning).
Da må du ha brukt KID-nr. ved utskrift av
fakturaene. Ved å hente innbetalingene
elektronisk sparer du mye manuell
regstrering. Du vil med noen få tastetrykk
ha et oppdatert grunnlag for f.eks. å skrive
ut purringer.

Kunderegister
Fakturamodulen inneholder et
kunderegister. Kundemassen kan
bygges opp med flere nummerserier og
grupperinger, link til E-post og web-side.
Du velger pr. kunde om du skal fakturere i
norske kroner eller i annen valuta.

Rente/purre
Duett kan skrive ut purringer og beregne
renter, på samme nota eller hver for
seg. Enkeltposter som har forfalt kan
stoppes, hvis kunden er uenig i kravet.
Smart funksjon for automatisk å legge på
beregnede renter og purregebyr på neste
ordinære faktura.
Hjelp i systemet
Elektronisk hjelpefil er inkludert i
Duett. Vi tilbyr også opplæring via
besøk, telefon eller over linje.

Funksjoner i Duett Faktura
Duett Faktura gir mulighet for bl.a.
samlefaktura, akonto med avregning,
fakturamaler og mangfoldiggjøring av lik
faktura til mange kunder.

Fritekst og delsummer kan legges på i
fakturaen. Mange layoutvarianter bl.a.
med KIDnr. gjør det mulig å hente
innbetalingene elektronisk (OCR) fra
banken. Da sparer du registreringstid.

Lager og innkjøp
Ønsker du å få beregnet elektronisk
lagerbeholdning automatisk, må du i
tillegg til Faktura ha modulene Lager
og Innkjøp. Lagerbeholdning økes ved
varemottak, og reduseres ved salg. Gode
rutiner for håndtering av retur og evt.
svinn av varer er viktig for å få en riktig
beholdning. Lagerbeholdningen kan
justeres ved telling. Den fysiske tellingen
kan gjøres med en strekkodeleser på
lageret.

Vil du vite mer?
På www.daldata.no kan du se nærmere på
Duett og bestille demoversjon. Her ser du
også hva vi ellers kan tilby deg.
Du kan også be din regnskapsfører om
mer informasjon.

Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene. Vi er en solid samarbeidspartner
med høy kunnskap og lang erfaring. Bli en vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!

www.daldata.no - daldata@daldata.no. Tlf. sentralbord 62 48 26 00

