Ferðauppgjör

- Utanumhald ferðakostnaðar
viðskiptalausnir
Allur kostnaður
við ferðir á
einum stað.
Kerfið í hnotskurn
• Góð yfirsýn yfir ferðakostnað
starfsmanna.
• Mögulegt er að hafa eina ferð
eða fleiri og tengja við mörg
uppgjör.
• Gengi gjaldmiðla er sótt í
gjaldmiðlatöflu.
• Handhæg rafræn skil á
staðgreiðslu og launamiðum.
• Tenging við víddir.

Ferðauppgjör Wise er sjálfstætt kerfi sem gerir fyrirtækjum og
stofnunum kleift að halda utan um allan kostnað vegna ferða starfsmanna. Auðvelt er að tengja annan kostnað s.s. hótelkostnað og
fargjöld við ferðir.
Starfsmenn eru settir upp sem lánardrottnar og þá er hægt að
nýta sér útgreiðslur og greiðsluhætti úr öðrum kerfum. Við bókun
greiðslna, hvort sem um fyrirfram- eða lokagreiðslur er að ræða,
myndast innkaupareikningur.

Skýrslur
Hægt er að taka út skýrslur. T.d. heildarkostnað fyrir ferðir ásamt
sundurliðunum eftir starfsmönnum.

Tenging við verkbókhald
Í Ferðauppgjöri er hægt að bóka bæði inn á verk og verkhluta.

Tímasparandi aðgerðir
Hægt er að greiða út dagpeninga strax og reikningur hefur verið
bókaður. Fljótlegt að sjá á yfirliti hvort búið sé að bóka ferðareikninga, þeir tilbúnir til samþykktar eða ekki.
Ýmsar aðgerðir eru í kerfinu sem flýta fyrir skráningu og bókun
fjölbreytilegra reikninga og kostnaðar s.s.:
• Sniðmát fyrir ferðir.
• Hægt er að mynda ferðauppgjör á marga lánardrottna samtímis
á einfaldan hátt.

Upplýsingar

• Sjálfgefinn aðili með leyfi til uppáskriftar.

Við tökum vel á móti
þér í Borgartúni 26 4.
hæð og Hafnarstræti
93-95, Akureyri.
Nánari upplýsingar veitir söludeild
Wise í síma: 545 3200 eða í
tölvupósti: sala@wise.is
www.wise.is

Viðskiptalausnir Wise
Viðskiptalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV, einu
mest selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.
Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is

NAV

