
Fakturering

Mangler du en tættere kobling mellem dine opgaver og fakturering?

Med Microbizz Faktureringsmodulet kan du sikre, at alle opgaver faktureres inkl. relevant 
information om f.eks. afvigelser og særlige krav. Hvis der laves ændringer efter ordren er 
afgivet, vil det fremgå af fakturaen, fordi alt er baseret på data i realtid. Det omfatter også 
eventuelle prisopdateringer, da Microbizz vil vise de seneste prisaftaler. 

Du har altid adgang til fakturaerne som en del af din fulde driftsstyring, og de findes i dit Microbizz CRM system. 
Det betyder, at du kan øge hastigheden på din faktureringsproces, idet fakturaer kan sendes direkte fra Microbizz, i det 
øjeblik opgaven er fuldført.

Fakturaer kan vises til dine kunder via Microbizz Ekstranet (Tillægsmodul) eller sendes elektronisk.

Betalingoplysninger kan udveksles automatisk mellem Microbizz og eksterne systemer (typisk ERP systemer) via 
integrationer.

• Administrer timepriser

• Tager højde for prisforskud og rabatter

• Styrer oprettelse af fakturalinjer. Kan indeholde f.eks. 
tidsstempel, datoer, bruger, opgavestempel m.m.

Funktionalitet
• Indsaml betalingsinformationer fra  

opgaver udført i systemet og konvertér til 
fakturaer

• Exportér fakturalinjer til et ERP system

• Afhængigt af integrationen, kan fakturaer 
oprettes, vises og sendes direkte fra  
Microbizz

Basis

EDI-modulet 
Udvid med EDI-

modulet (tilføjelse) for 
at automatisere din 
faktureringsprocess
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Fordele

Data til oprettelse af faktura

Priser til fakturering

Øget indtjening
Med en hurtig og præcis faktureringsprocess inklusive alle relevante data kan du øge din indtjening.

Mindre administration 
Intet papirarbejde og en automatiseret process direkte i Microbizz reducerer mængden af  
administrativt arbejde markant.

Transparens og overblik
Du kan til enhver tid få et overblik i realtid over opgaver klar til 
fakturering samt faktureringsbeløb.

Besøg vores videns-   
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler LINK
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For mere information kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323


