Myyntireskontra
Exact Myyntireskontralla hoidat yhteisön myyntisaamisten valvonnan, maksujen
kohdistuksen, perinnän ja korkolaskutuksen - myös valuuttamääräisinä.
Exact Myyntireskontralla
• kirjaat maksut laskuille käsin tai
• kohdistat automaattisesti pankin viitemaksut
• saat automaattiset kirjanpidon tapahtumat
maksuista
• saat automaattiset korkotapahtumat viivästyneistä
maksuista
• teet selkeät raportit
• teet maksukehotukset
• teet korkolaskut

Maksujen käsittely lähes automaattista
Maksaminen kohdistaa saapuneen maksun laskulle.
Maksun kirjaat joko
• käsin maksuikkunassa,
• pankin viitesuoritusaineistosta
• tai sisäisenä viitemaksuna.
Viimeksi mainitut kohdistuvat automaattisesti maksuviitteen avulla. Sisäisiä viitemaksuja syntyy tiliotteiden
täydennyksestä ja hyvityslaskuilta.
Lasku maksetaan yhdessä tai useammassa osassa. Väärin kirjatun maksun voi perua tai oikaista. Aiheettoman
viitemaksutapahtuman voit poistaa.

Maksun kirjaus
• päivittää laskun saldon
• tekee automaattiset kirjanpidon tapahtumat
• oikaisee tarvittaessa myynti- ja alv-kirjaukset
• tekee viivästyskorkotapahtuman
Kirjanpidon tapahtumien siirto
• kuukausittain tai haluttaessa useammin
• sellaisenaan tai tiivistettynä
• siirron voi uusia
• uusinta korvaa edellisen automaattisesti

Unohtuiko laskusta jotain?
Voit jälkikäteen täydentää laskutetun laskun tietoja
niiltä osin kuin muutokset eivät vaikuta laskun summiin
tai kirjanpitomerkintöihin.
Tarvittaessa voit myös perua yksittäisen laskun ja lähettää asiakkaalle korjatun laskun.

Selkeä ja monipuolinen raportointi
Exact Myyntireskontran raportointi
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
• on ajantasainen
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta
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Raportilla esitettävän aineiston laajuus, esitysjärjestys ja
summaus on valittavissasi.
Exact Myyntireskontran raportteja ovat
• laskulistat
• maksupäiväkirja
• tase-erittely
• saamisten kassavirta
• vientimuistio
• viitemaksuluettelo
• vientiselaus
Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja
siirtää ne Exceliin.
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Laajennukset

Valitse Exact Myyntireskontraan tarvitsemasi ominaisuudet ja täydennä ohjelmistoa tarpeidesi muuttuessa.
Viitesuoritukset Pankista erillisellä maksuliikenneohjelmalla tuodut viitesuoritukset maksavat laskut
automaattisesti. Virheelliset maksut jäävät käsin kohdistettaviksi.
Maksun palautus asiakkaalle Hyvityslaskun tai
muun kirjanpitoon kuulumattoman maksun palautat
asiakkaalle pankin kautta joko LMP-maksuna tai käsin.
Pankkiyhteyden täydennyksen jälkeen saat saatesivun
ja maksuaineiston. Hyväksymisen jälkeen kassanhoitaja
lähettää maksun pankkiin kuten muutkin maksut.
Valuuttakäsittelyllä valvot saamisia alkuperäisessä
valuutassa.
Valuuttasaamisten uudelleenarvostus Voit arvostaa reskontran valuuttamääräiset saamiset laskuittain tilinpäätöspäivän kurssiin. Kurssierolla oikaistaan
laskujen myynti- ja alv-kirjauksia.
Perintä on erääntyneiden saamisten valvontaan ja perimiseen tarkoitettu väline. Exact Myyntireskontran perintälista on apunasi valvonnassa ja puhelinperinnässä.
Perittävien laskujen lisäksi näet listalla myös asiakkaan
yhteystiedot sekä reklamaatiot ja maksusopimukset.
Kirjallisen perinnän hoidat maksukehotuksella, jolle
saat halutessasi myös asiakkaan erääntymättömät
laskut. Perittävät laskut voit valita lasku- tai asiakaskohtaisesti.
Korkolaskutuksella seuraat asiakkaalle kertyneitä
korkoja ja voit valita, laskutatko ne vai et. Korkolaskut
viedään kirjanpitoon maksuperusteisesti. Niistä tehdään kirjanpidon tapahtumat vasta maksukirjauksen
yhteydessä.
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