Betalingsopvolging versie 3
Betalingsopvolging is het pakket dat u helpt bij uw administratieve taken in verband met de
opvolging van de betalingen van verkoopfacturen. Betalingsopvolging is een toepassing die u toelaat
klanten en facturen in te lezen, rekeninguittreksels automatisch te verwerken, aanmaningen op te
stellen, debiteuren te beheren, diverse rapporten af te drukken.

De factuur- en klantgegevens leest u automatisch in vanuit Reinaert of Winkind. U hoeft dus niets
manueel in te voeren.
Hetzelfde geldt voor uw bankuittreksels: Betalingsopvolging verwerkt de gecodeerde uittreksels
(codabestanden) die uw bank aanlevert automatisch, zowel van scharnierrekeningen (097-rekening)
als van gewone bankrekeningen.
Daarbij brengt Betalingsopvolging een betaling en een factuur automatisch met mekaar in verband
(afpunting van betaling tegenover de overeenkomstige factuur aan de hand van de gestructureerde
mededeling). Dit systeem werkt even goed voor uw gedomicilieerde facturen.
Op de klantenfiche ziet u in een oogopslag de openstaande facturen, de betalingen, de aangemaande
facturen etc.
Diverse rapporten bereiden de aanmaningen voor: lijsten openstaande en vervallen facturen,
uittreksels van klanten, dagboeken, rekeningen, …
Met Betalingsopvolging maakt u aanmaningen van verschillende niveaus, met uw eigen teksten,
vermelding van eventuele aanmaningskosten etc.

Hierboven hebben we u een beeld gegeven van wat Betalingsopvolging voor u allemaal kan doen.
We zijn ervan overtuigd dat dit pakket uw werk qua debiteurenbeheer aanzienlijk kan verlichten.
U kunt ook rekenen op ons engagement: sinds 2000 werd Betalingsopvolging voortdurend
verbeterd en uitgebreid. Het is onze ambitie het ook in de toekomst verder conform te houden aan
uw verwachtingen.

Betalingsopvolging verwacht het volgende van uw pc-configuratie:





Windows XP Service Pack 2 of hoger (check de minimumvereisten van je Windows-versie)
Werkgeheugen: minimum 256 MB, aanbevolen 512 MB
Schermresolutie: minimum 1024x768
inktjet- of laserprinter.
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