Financiën
NH Eenheidsfactuur
De Facturatiemodule is een veelzijdige toepassing waarmee u gemakkelijk facturen
opmaakt en importeert. Daarnaast kunt u de facturen vanuit de Maaltijdmodule,
Gezinshulp, Klusjesdienst … laten doorstromen naar de Facturatiemodule. Maar
met de Eenheidsfactuur haalt u nu nog meer uit de Facturatiemodule. In de Eenheidsfactuur worden de facturen van verschillende extramurale toepassingen en de
facturen opgemaakt in de Facturatiemodule samengevoegd tot 1 factuur.
Stel dat klant Jan vroeger 3 facturen kreeg: 1 voor de maaltijden, 1 voor de klusjesdienst
en 1 opgemaakt in de Facturatiemodule. Dankzij de Eenheidsfactuur zal Jan nog maar 1
factuur krijgen met de factuurlijnen van de Maaltijden, Klusjesdienst en de factuur opgemaakt in de Facturatiemodule zelf.
Let wel: alleen facturen uit de Facturatiemodule kunnen op de Eenheidsfactuur geplaatst
worden. Facturen die rechtstreeks in de boekhouding worden ingegeven maken bijgevolg
geen gebruik van de eenheidsfactuur.

Functionaliteiten
a Werkt zowel voor facturen opgemaakt in XFC, facturen uit de Maaltijdmodule en
verschillende extramurale NH-toepassingen
a Bepaal zelf uw lay-out via RTF-sjabloon
a Converteer bestaande domiciliëringen naar domiciliëringen Eenheidsfactuur

Sterke punten

Cevi NV

a Overzichtelijker voor de klant
a Minder facturen leidt tot minder portkosten
a Volledige integratie met de boekhouding
a Gepersonaliseerde lay-out
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info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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