Innheimtukerfi

- Góð yfirsýn yfir innheimtuferlið
viðskiptalausnir
Innheimtukerfið
heldur utan um
rafræn samskipti við
banka og aðra
innheimtuaðila.
Kerfið í hnotskurn
• Fjölbreytt val innheimtuleiða.
• Auðveldar afstemmingar.
• Skráarlaus samskipti við allar
helstu fjármálastofnanir s.s.
banka, Borgun, Valitor, Motus
og Inkasso beint úr Dynamics
NAV.
• Rafræn birting greiðsluseðla í
banka.
• Öruggt kerfi sem styður íslenska
sambankastaðalinn (IOBS).

Innheimtukerfi Wise gerir fyrirtækjum kleift að ná góðri yfirsýn yfir
innheimtumál sín og innheimta viðskiptakröfur með einföldum hætti.
Hægt er að velja á milli mismunandi innheimtuleiða svo sem
greiðsluseðla, boðgreiðslna, greiðslusamninga og milliinnheimtu.
Boðið er upp á birtingu greiðsluseðla í heimabanka.

Kröfur
Stofnaðar eru kröfukeyrslur þar sem valið er milli þess að búa til
innheimtur pr. reikning eða að draga saman viðskipti tímabils á einn
seðil. Kröfur eru síðan sendar til innheimtu í viðeigandi fjármálastofnanir.

Innborganir
Greiðslur eru lesnar inn í Dynamics NAV og jafnast á móti reikningum
eftir fyrir fram unnum stillingum. Vextir og annar kostnaður bókast á
viðeigandi fjárhagslykla. Þessi virkni gerir alla bankaafstemmingu
mun einfaldari og hraðvirkari.

Örugg samskipti við banka
Kerfið byggir á íslenska sambankastaðlinum, IOBS, sem gerir ráð fyrir
notkun starfsskilríkja eða búnaðarskilríkja og uppfyllir ströngustu
öryggisstaðla. Þetta gerir notendum kleift að eiga samskipti við
bankann beint úr Dynamics NAV í gegnum vefþjónustur. Þannig
sparar notandinn sér tímann sem það tekur að flakka á milli kerfa,
tengjast netbönkum og hlaða niður skrám.

Upplýsingar
Við tökum vel á móti
þér í Borgartúni 26 4.
hæð og Hafnarstræti
93-95, Akureyri.

Viðskiptalausnir Wise
Viðskiptalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV, einu mest
selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.

Nánari upplýsingar veitir söludeild
Wise í síma: 545 3200 eða í
tölvupósti: sala@wise.is

Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.

www.wise.is

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

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
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