BillMate
LASKUTUSOHJELMA
BillMate Laskutusohjelma ei ole pelkästään laskujen tulostamiseen tarkoitettu ohjelma
vaan sen avulla on mahdollista hallita mm. kaikki seuraavat osa-alueet:
Yritykset

Laskutus

BillMate Laskutusohjelmaan on mahdollista syöttää
rajaton määrä erilaisia yrityksiä ja jokaisen yrityksen tietoja hallitaan omana kokonaisuutenaan. Tarvittaessa jokaisen yrityksen tiedot voi suojata omalla salasanalla.

Laskujen muodostaminen on todella helppoa. Uuden laskun muodostaminen tapahtuu muutamalla
napin painalluksella; sillä järjestelmä tuottaa laskuille automaattisesti kaikki perustiedot sekä luo
viitenumeron ja viivakoodin. Ohjelmassa on myös
ryhmälaskutus -toiminto joka mahdollistaa samankaltaisten laskujen luonnin suurelle joukolle yhdellä
kertaa. Laskulle/kuitille on mahdollista lisätä tuotteita myös viivakoodilukijan avulla
Ohjelma osaa muodostaa myös hyvityslaskuja ja
maksukehotuksia. Jos halutaan niin maksukehotuksille järjestelmä laskee automaattisesti viivästyskorot ja maksukehotusmaksut.
BillMate tukee myös eri kielisiä laskupohjia ja laskut
voidaan lähettää asiakkaille myös sähköpostilla
suoraan ohjelmasta.

Asiakasrekisteri
Jokaiselle yritykselle voi syöttää rajattoman määrän
asiakkaita ja käyttäjä voi vapaasti luoda erilaisia
asiakasryhmiä. Ohjelmasta on mahdollista tulostaa
raportteja esim. kaikista asiakkaista tai valittuun
ryhmään kuuluvista asiakkaista. Tällaisia raportteja
ovat mm. asiakaskortit, asiakasluettelot ja postitustarrat. Lisäksi ohjelmasta voidaan lähettää asiakkaille sähköpostia massapostituksen avulla.

Finvoice-verkkolaskut
Halutuista laskuista voidaan muodostaa Finvoicestandardin mukaisia verkkolaskuja jotka voidaan
lähettää sähköisessä muodossa eteenpäin joko välittäjälle tai suoraan laskun vastaanottajalle.
iPost laskut

Tarjoukset/Myyntitilaukset
Ohjelmaan voidaan syöttää myös tarjouksia ja
myyntitilauksia. Näistä saadaan tuotettua erilaisia
tulosteita kuten tarjouksia, tilausvahvistuksia, lähetteitä ja keräilylistoja. Järjestelmään syötetyistä
tarjouksista/myyntitilauksista voidaan luoda automaattisesti laskuja.
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Ohjelman avulla on mahdollista luoda laskuista ja
maksukehotuksista iPost -tiedostoja.
Muodostuneet tiedostot voidaan lähettää Itellan iPostkeskukseen, jossa kirjeet tulostetaan, laitetaan
kuoriin ja toimitetaan edelleen postin kautta lähetysten vastaanottajille. Lisätietoa iPostista löytyy
Itellan sivuilta osoitteesta: http://ipost.itella.net.
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Muistutusrekisteri

Reskontra
Laskujen maksutilanteen seuranta on helppoa. Järjestelmä osaa lukea pankin viiteaineistotiedostoja ja
se osaa automaattisesti kohdistaa aineistoon kuuluvat suoritukset laskuille. Laskuja voidaan merkitä
myös manuaalisesti maksetuiksi tai maksamattomiksi. Ohjelmasta on mahdollista tulostaa halutulta
aikaväliltä raportti maksetuista tai maksamattomista laskuista.

Ohjelmaan pystyy syöttämään asiakaskohtaisia
muistutuksia. Aina kun ohjelman käynnistää niin
järjestelmä tarkistaa onko kuluvalle päivälle tai
aikaisemmille päiville tallennettu muistutuksia. Jos
muistutuksia löytyy niin niistä ilmoitetaan. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus jota voi hyödyntää esim.
markkinoinnissa.

Raportit

Tuoterekisteri
Järjestelmään on mahdollista syöttää rajattomasti
erilaisia tuotteita ja niitä pystyy kätevästi lisäämään
laskuille. Laskuja muodostettaessa ohjelma osaa
automaattisesti vähentää varastosta tavaraa.

Ohjelmassa on tulostusvalikko, jonka avulla erilaisten raporttien tulostaminen käy helposti. Useimpien
raporttien kohdalla on mahdollista valita tulostetaanko raportit kaikista asiakkaista, valittuihin ryhmiin kuuluvista asiakkaista vai yksittäisestä asiakkaasta. Raportteja voidaan tulostaa useaan eri
muotoon kuten MS Wordiin, Pdf-muotoon, esikatselutilaan tai suoraan paperille. Laskuille voidaan sisällyttää yhteisön käyttämä logo.

Myyntitietojen lisäksi tuotteille voidaan tallentaa
niiden hankintaan liittyviä tietoja. Ohjelmalla on
mahdollista suorittaa myös katelaskentaa.
Kaikille tuotteille voidaan määritellä myös viivakoodit ja ostettuja tuotteita voidaan lukea varastoon sisään viivakoodilukijan avulla.
Järjestelmästä voidaan tulostaa raportteja joiden
avulla voidaan seurata mm. varaston tilannetta. Lisäksi ohjelmasta voidaan tulostaa esim. tuotekohtaisia raportteja joilla voidaan seurata tuotteiden
menekkiä halutulla aikavälillä.

Järjestelmä on syntynyt usean vuoden kehitystyön
tuloksena ja sen kehittämiseen on osallistunut lukuisia eri toimialoilla toimivia yrityksiä. Ohjelman
kehittämisestä vastaa Comeira Oy. BillMate Laskutusohjelmasta löytyy lisätietoa osoitteesta:
http://www.billmate.fi.
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