Samningakerfi

- yfirsýn yfir samninga og feril þeirra
viðskiptalausnir
Kerfið í hnotskurn
• Utanumhald og yfirsýn á
samningum við viðskiptavini.
• Tengist við fjárhag, forða,
eigna- og birgðakerfi NAV.
• Mikill rekjanleiki.
• Tenging við WiseScan
skönnunarforrit til að skanna
inn skjöl, myndir o.fl. og tengja
við samninga.
• Auðveldar reikningagerð.
• Mögulegt að hafa samning í
hvaða gjaldmiðli sem er.

Heldur vel utan um
samningana og sögu
þeirra.

Samningakerfi Wise gerir notendum kleift að halda utan um
samninga og sögu þeirra.
Kerfið hentar sérstaklega vel fyrir leigumiðlun, þjónustusamninga,
útleigu á tækjum, bíla- og veltuleigu.
Kerfið tengist fjárhags-, forða-, eigna- og birgðakerfi Dynamics NAV
og styður alla staðlaða virkni.

Einfalt og notendavænt
Á einfaldan hátt eru reikningar myndaðir eftir tímabilum sem skráð
eru í samninginn. Þegar kostnaður er bókaður á samning sér kerfið
um að mynda pöntun og innkaupareikning á móti.
Mögulegt er að hafa uppskrift sem grunn að upphæð í hverri
samningslínu. Samningar bjóða upp á vísitölubindingu og einnig er
hægt að velja á milli mismunandi gjaldmiðla eftir samningum.
Fyrir samþykktarferli er hægt að staðfesta og hafna samningum og
læsa þeim þegar búið er að samþykkja þá. Einfalt er að setja inn
athugasemdir við einstaka samninga og senda í tölvupósti.

Mikill sveigjanleiki og rekjanleiki
Mögulegt er að láta kerfið vakta lokadagsetningu samninga og senda
tölvupóst á valda aðila sem brugðist geta við í tíma.
Samningakerfið er sveigjanlegt og má aðlaga eftir þörfum fyrirtækja,
hvort sem um ræðir leigu á húsnæði, tækjabúnaði, þjónustu eða
leyfisveitingum. Rekjanleiki er mikill í kerfinu.

Upplýsingar
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.
Hægt er að bæta við nýjum lausnum eftir því sem reksturinn stækkar.

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