Kreditorstyring i Microsoft Dynamics NAV 2009
FORDELE

Med Kreditorstyring i Microsoft Dynamics® NAV 2009 kan du optimere din
likviditet. Gør betalingsprocesserne enklere med en fleksibel og integreret

• Kontrol over udgifterne

kreditorløsning.

Håndtér dine omkostninger effektivt
med automatise-rede betalingsplaner og
-sporing, elek-tronisk godkendelse af
dokumenter og oplysninger vedr.
pengestrømmens status i realtid.
• Optimér dit cash flow
Få større indblik med Business
Intelligence-værktøjer, som f.eks.
analyse-rapporter og KPI'er (Key
Performance Indicators), så du kan
overvåge performance og finde trends.
Skab værdi for virksomheden med
timing af betalinger og målrettet
anvendelse af fakturarabatter.
• Forøget købekraft
Du kan forhandle bedre vilkår og
kontrakter med adgang til
saldoinformation og købsstatistik pr.
leverandør. Samarbejd effektivt og del
oplysninger nemt og hurtigt med
leverandører og kunder.
• Forenklet allokering af udgifter
Fordel betalinger eller udgifter over flere
perioder via fleksibel opsætning og
beregningsmodeller, med mulighed for
ompostering.
• Strømlinede opgaver
En velkendt og intuitiv grafisk brugergrænseflade giver økonomimedarbejderen
nem adgang til relevante oplysninger og på det ønskede detaljeringsniveau.

Med detaljerede leverandøroplysninger kan du angive betalingsbetingelser,
f.eks. købsrabatter, der automatisk anvendes ved oprettelse af købsordrer.
Økonomisk succes handler ikke bare om at betale regninger. Det handler også
om at styrke rentabiliteten ved at have et strømlinet likviditetsstyring fra start til
slut. Rollecentre giver adgang til de relevante oplysninger og opgaver, så du kan
træffe hurtige og velfunderede beslutninger på baggrund af fuldt opdaterede
data. Se KPI'er (Key Performance Indicators) vedr. pengestrømmen, overvåg
beskeder om afventende fakturaer og få adgang til opdaterede
leverandøroplysninger. Alt sammen direkte fra dit Rollecenter.
Du kan også maksimere virksomhedens købekraft med Business Intelligenceværktøjer, som f.eks. automatiske beregninger, ad-hoc-rapporter og
understøttelse af forudbetaling for at optimere effektiviteten. Med solid
leverandør-funktionalitet, herunder håndtering af intern handel, kan du
gennemføre betalinger i overensstemmelse med leverandørens betingelser og
styrke vigtige forretningsforbindelser.

FUNKTIONER
Rollecentre

• Regnskabschef
• Kreditorkoordinator
• Bogholder

Business Intelligence

• Styrk forretningsindsigten med mulighederne for at oprette standard- eller ad-hoc-rapporter,
anvende KPI'er (Key Performance Indicators), og eksporter data til Microsoft® Office Excel®.
• Få adgang til udgiftsdata og opret analyserapporter vha. Microsoft SQL Server® Reporting
Services.

Købsfakturering

• Bogfør og udskriv leverandørfakturaer og købskreditnotaer.
• Reducér manuel indtastning af data i forbindelse med leverandørtransaktioner, herunder
fakturaer og betalinger, som automatisk bogføres til Finansregnskabet.

BUSINESS ESSENTIALS

Gentagelseskladder

• Strømlin processerne ved at anvende gentagelseskladder til de mest almindelige transaktioner,
som f.eks. månedlige lejebetalinger eller regninger for internet, telefoni o.lign.

Understøttelse af

• Definér de valutaer, der skal anvendes til forretningstransaktioner og angiv, hvordan den enkelte
valuta skal afrundes og bogføres.

flere valutaer

• Beregn valutakursgevinster og –tab automatisk.
• Angiv en standardvaluta pr. leverandør og håndtér kreditorkontoen i denne valuta, herunder
også betalinger.
Standardkøb

• Automatisér gentagne indkøb ved at oprette standardkøbslinjer, der kan indsættes i købsordrer.

Udgiftsstyring

• Prioritér den rækkefølge leverandørerne skal betales i, eller angiv betalingsplaner ud fra
rabatmuligheder.
• Stop betaling for bestemte købsordrer indtil købsfakturaen er godkendt, eller blokér bestemte
transaktioner, der skal undersøges nærmere.

Leverandørkonto-

• Opret oplysninger pr. leverandør, der indeholder betalingsbetingelser som f.eks. valuta, moms
og beregning af betalingsdato.

styring

• Få detaljerede statistikker vedr. f.eks. leverandørsaldi, samlede køb og betalinger.
• Håndtér indkøb af den samme vare fra flere forskellige leverandører med mulighed for at oprette
alternative leverandører og prisoplysninger pr. vare.
AM

Distribution af

• Eliminér manuel distribution af købsfakturaer ved at distribuere leverandørfakturaer fra moder-

interne købsudgifter

til datterselskaber - på tværs af lande og i et konsolideret setup.

AM=Advanced Management
Funktionerne er organiseret iht. Business Ready Licensing. De faktiske udgaver kan variere ved licenstidspunktet. Advanced Management-udgaven indeholder al
funktionalitet fra Business Essentials-udgaven. Funktionaliteten kan udvides efterhånden som behovene i virksomheden ændrer sig.

Du kan finde flere oplysninger om Kreditorstyring i Microsoft Dynamics NAV 2009
på www.microsoft.dk/dynamics/nav.
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