Uppáskriftarkerfi

- Utanumhald reikninga
viðskiptalausnir
Í uppáskriftarkerfinu
er hægt að
samþykkja reikninga
eða hafna þeim í
snjalltækjum.
Kerfið í hnotskurn
• Utanumhald reikninga.
• Reikningar eru aðgengilegir
strax.
• Hægt er að sjá alla reikninga og
stöðu þeirra í samþykktarferlinu.
• Öflugar aðgangsstýringar niður
á notenda, deildir o.s.frv.
• Möguleiki á vefviðmóti.
• Ýmsar tímasparandi aðgerðir.
• Hægt að kaupa Léttan notanda,
eingöngu til að nota í
vefviðmóti.

Uppáskriftarkerfi Wise gerir notendum kleift að halda utan um alla
reikninga sem berast, feril þeirra, skráningu, samþykktir og hafnanir.
Reikningar eru skráðir og skannaðir inn í Dynamics NAV við móttöku
og gengið frá þeim.

Staða reikninga aðgengileg
Allar upplýsingar um innkomna reikninga eru aðgengilegar strax,
óháð því hvort þeir hafa verið samþykktir og/eða bókaðir.
Á lánardrottni er hægt að sjá alla reikninga og stöðu þeirra í
samþykktarferlinu. Reikningar eru hins vegar ekki greiddir án þess að
vera samþykktir af uppáskrifanda.

Tenging við Wise Scan
Möguleiki er að tengja Uppáskriftarkerfið við öflugt skönnunarforrit,
Wise Scan, sem gefur kost á að skanna inn frumrit reikninga og
fylgiskjala um leið og þeir berast.

Tímasparandi aðgerðir
Ýmsar aðgerðir eru í kerfinu sem flýta fyrir skráningu og bókun
fjölbreytilegra reikninga s.s.:
• Bókunartillögur (sniðmát).
• Prósentudreifing kostnaðar á víddir og fjárhagslykla.
• Bókunaruppsetning lánardrottna.
• Kostnaðardreifing.

Upplýsingar

Hægt að samþykkja reikninga í snjalltæki

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

Í Vefútgáfu uppáskriftarkerfisins er að hafna og samþykkja reikninga.
Kerfið er aðgengilegt, hvar og hvenær sem er.

Léttur notandi fyrir vefútgáfuna
Hægt er að kaupa Léttan notanda /Limited user eingöngu fyrir þá
sem samþykkja og eða hafna reikningum í vefviðmóti kerfisins.
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