Financieel beheer
Neem het heft in handen met realtime, flexibele tools voor financieel beheer, die u toegang geven tot inzichtelijke
en bruikbare informatie en verslagen. De module ‘Financieel beheer’ van Apprise is een volledig geïntegreerde
oplossing, die dankzij op regels gebaseerde transactietoepassingen en door inzicht in patronen in uw financiële
gegevens voor meer efficiëntie in uw bedrijf zorgt. De module minimaliseert daardoor het aantal openstaande
debiteuren, stroomlijnt uw krediet- en incassoprocessen en beheert en verbetert de cashflow.

Flexibele boekhouding
en budgettering
Onze solide grootboekmodule is een geïntegreerd
onderdeel van de applicatie, zodat u realtime inzicht
krijgt in welke factoren positief bijdragen aan uw
bedrijfsresultaten. Door de flexibele, op regels
gebaseerde omgeving kunt u ondernemingen,
boekingsperioden, rekeningen, valuta’s en
budgetten instellen volgens de manier waarop u
zakendoet. Dat zorgt voor maximale efficiëntie en
managementcontrole.

Gestroomlijnd beheer
van debiteuren
U kunt regels voor uitzonderingsbeheer opstellen
en zo uw debiteurengegevens efficiënt analyseren
en negatieve uitschieters in uw prestatiecijfers
identificeren waarop u moet reageren. Met behulp
van uw eigen regels voor boekingen en beheer van
terugvorderingen kunt u optimaal gebruikmaken
van elektronische cheques en zo het afstemmen van
klantenbetalingen op verkoopfacturen stroomlijnen.
Verder beschikt u over aanvullende informatie over het
verloop en de status van uitstaande debiteuren dankzij
retroactieve ouderdomsverslagen op aanvraag.

Meer efficiëntie en
minder terugvorderingen
Door zelf regels voor krediet- en incassobeheer op te
stellen kunt u het maximale aan betalingen ontvangen.
Met behulp van door de software gegenereerde taken
voor uw krediet- en incassoteams maakt u uw kredieten incassoproces efficiënter. Met hetzelfde doel kunt

u bepaalde incassoprocessen, zoals het genereren van
incassobrieven, automatisch laten verlopen. Daarnaast
kunt u op basis van uw bedrijfsregels terugvorderingen
toepassen, beheren en beheersen. Met behulp van
onze uitgebreide rapportagemogelijkheden en drilldown functies vindt u op elk moment de informatie die
u zoekt.

Meer controle over
uitgaven en de cashflow
U kunt in één overzicht huidige en oude crediteuren en
de historie en het verloop van de cashflow bekijken. U
hoeft dus niet langer door een eindeloze hoeveelheid
papieren van voorgaande maandafsluitingen te
spitten. U beschikt over een realtime overzicht van
uw huidige kaspositie en financiële verplichtingen
dankzij verslagen van de kasbehoefte en de ouderdom
van openstaande posten. Met behulp van op regels
gebaseerde nietigverklaring van elektronische cheques
kunt u gemakkelijk cheques nietig verklaren en
inkoopfacturen heropenen. Door factuurafbeeldingen
aan crediteurentransacties te koppelen kunt u deze
transacties met gemak onderzoeken, betwisten en
beheren.

Geen papiergebruik meer dankzij onze op
regels gebaseerde configuratie, integratie van
scanmogelijkheden voor afbeeldingen, drill-down
op aanvraag van brondocumenten en uitgebreide
rapportagemogelijkheden.

Grootboek

Krediet- en incassobeheer

>> Automatische of handmatige boekingen

>> Regels op klantniveau

>> Meerdere ondernemingen, divisies, afdelingen

>> Kredietlimieten en -blokkeringen

>> Flexibiliteit qua rekeningen en boekingsperioden

>> Incassobeheer

>> Budgettering

>> Taken voor krediet- en incassobeheer

>> Journaalposten

>> Teams voor krediet- en incassobeheer

>> Rekeningen voor vaste en variabele verdeling

>> Geautomatiseerde verslagen, berichten en brieven

>> Meerdere valuta’s

>> Inzage in ouderdom en kredieten

>> Importeren/exporteren van en naar andere
applicaties

>> Rentefacturen

>> Cashflowanalyse
>> Saldilijsten en ouderdomsbalansen

Debiteuren

Crediteuren
>> Eenmalige en periodieke inkoopfacturen
>> Goedkeuring en afdruk van cheques

>> Facturering

>> Nietigverklaring van cheques en het heropenen
van inkoopfacturen

>> Boeking van elektronische cheques

>> Afstemmen van inkooporders op inkoopfacturen

>> Ontvangst en toepassing van verscheidene
betaalmethoden

>> Verscheidene betaalmethoden

>> Beheer van betalingen met ongedekte cheques

>> Ouderdomsverslagen en -trends van crediteuren

>> Verslagen van openstaande posten

>> Stornering van toegepaste klantencheques
>> Transfers van debiteurenitems
>> Ouderdomsverslagen en -trends van debiteuren
>> Betalingshistorie van klanten
>> Uitstaande debiteuren per klant
>> Beheer en toepassing van terugvorderingen

Een betere leveringsketen
voor een betere bedrijfsvoering
Apprise is gericht op het oplossen van de unieke
problemen die fabrikanten, importeurs en distributeurs van
consumptiegoederen in hun leveringsketen ondervinden.
Dankzij onze branchespecifieke ERP-software en een
internationaal team met verstand van uw branche helpen wij
onze klanten een succesvol bedrijf te runnen.
Neem voor meer informatie contact met ons op via
emea@apprise.com of bezoek onze website op
apprise.com.nl.
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