Řízení financí
Flexibilní finanční nástroje Apprise poskytují užitečné informace a podrobné výkazy, které potřebujete
k aktivnímu řízení financí v reálném čase. Plně integrované řešení využívá systém Vámi definovaných pravidel pro
finanční operace, který zvýší efektivitu i objem tržeb a zjednoduší správu pohledávek a inkasa i řízení cash flow.

Flexibilní systém účetnictví
a rozpočtování
Obsáhlá účetní kniha (G/L) je propojena se všemi
částmi systému, a proto v reálném čase odhaluje
klíčové faktory podnikové výkonnosti. Flexibilní
prostředí, které se řídí Vámi nastavenými pravidly,
umožňuje přidávat společnosti, vybírat měny a vytvářet
fiskální období, účty a rozpočty dle Vašich konkrétních
požadavků. Dosáhnete tak maximální efektivity
a kontroly řízení.

Jednodušší řízení pohledávek
Nástroje řízení podle výjimek usnadní vyhledávání
údajů o pohledávkách a pomohou identifikovat
odchylky ve výkonnosti, které je třeba odstranit.
Automatické a Vámi definované spárování vydaných
faktur s platbami přijatými prostřednictvím
elektronických šeků zefektivní zaúčtování pohledávek.
Zobrazení pohledávek dle jejich termínu splatnosti
poskytne podrobné informace o stavu neuhrazených
pohledávek.

Vyšší efektivita a snížení počtu
zpětných pohledávek
Správa neuhrazených pohledávek a inkasa vychází
z Vašich pravidel a dovoluje maximalizovat objem
přijatých plateb. Systém vytváří úkoly pro tým
vymáhání pohledávek a nabízí automatické generování
upomínek i jiné nástroje inkasa, čímž přispívá k růstu
celkové efektivity. Můžete zaúčtovat, spravovat
a kontrolovat zpětné pohledávky dle nastavených
obchodních pravidel. Rozsáhlé možnosti tvorby
víceúrovňových „drill-down“ výkazů zajistí okamžitý
přístup k potřebným informacím.

Lepší řízení výdajů a cash flow
Apprise umožňuje přehledně zobrazit otevřené
i uzavřené pohledávky a vývoj cash flow na jednom
místě, takže odpadá nutnost vyhledávat požadované
údaje v papírových účetních dokumentech. Seznamy
plánovaných hotovostních výdajů a otevřených
závazků s jejich termíny splatnosti poskytují informace
v reálném čase o aktuální finanční situaci firmy. Podle
nastavených pravidel můžete rušit elektronické šeky
i znovu otevírat faktury. Integrované zobrazení faktur
online umožňuje snadno vyhledávat, rozporovat
a spravovat došlé faktury.

Systém založený na pravidlech, integrované skenování
podkladů, online přístup ke zdrojovým dokumentům
a ucelené výkaznictví Vám umožní nahradit papírové
účetnictví elektronickým.

Hlavní účetní kniha
>> Automatické i manuální zaúčtování
>> Možnost přidání velkého množství společností
včetně divizí a oddělení

Správa neuhrazených
pohledávek a inkasa
>> Pravidla na zákaznické úrovni

>> Flexibilní nastavení účtů i účetních období

>> Omezení maximální výše neuhrazených
pohledávek a blokace objednávek

>> Rozpočtování

>> Správa inkasa

>> Zápisy do účetního deníku
>> Fixní a variabilní zřizovací účty

>> Úkony spojené se správou neuhrazených
pohledávek a s jejich inkasem

>> Podpora různých měn

>> Řízení týmu pro vymáhání pohledávek

>> Import a export údajů mezi ERP systémem
a jinými aplikacemi

>> Automatizace výkazů, oznámení a upomínek

>> Analýza cash flow

>> Informace o splatnosti a typu neuhrazených
pohledávek

>> Předvahy

>> Finanční postihy

Závazky

Pohledávky
>> Vystavení faktury

>> Správa přijatých faktur včetně pravidelných faktur

>> Zaúčtování elektronických šeků

>> Schvalování a tisk šeků

>> Příjem plateb a jejich přiřazení k fakturám

>> Rušení elektronických šeků a opětovné otevření
faktury

>> Správa nekrytých plateb
>> Možnost zrušit přiřazení již zaúčtované platby
>> Přesun položek mezi jednotlivými účty
>> Zobrazení pohledávek dle jejich termínu splatnosti
>> Historie plateb jednotlivých zákazníků
>> Neuhrazené pohledávky

>> Párování nákupních objednávek s přijatými
fakturami
>> Různé způsoby úhrady závazků
>> Výkazy otevřených položek
>> Zobrazení závazků dle jejich termínu splatnosti

>> Správa a zaúčtování zpětných pohledávek

Apprise zefektivní Váš dodavatelský
řetězec i podnikání
Apprise se zaměřuje na řešení specifických problémů, s nimiž
se v rámci svých dodavatelských řetězců potýkají výrobci,
dovozci a distributoři spotřebního zboží. Řešení Apprise
Vám spolu s naším zkušeným mezinárodním týmem pomůže
dosáhnout obchodního úspěchu, stejně jako mnoha klientům
před Vámi.
Pro více informací nás kontaktujte na adrese
emea@apprise.com nebo navštivte naše stránky apprise.cz.

Česká republika:
Holandská 8, 7. patro
639 00 Brno
Tel.: +420 511 187 800
www.apprise.cz
emea@apprise.com
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