MariSoft tilbyder i samarbejde med Visma markedets mest brugervenlige
økonomisystemer integreret med PBS betalingsløsningen: LeverandørService
LEVERANDØRSERVICE STYRKER FORBINDELSEN MELLEM DIG OG DINE KUNDER
LeverandørService er til virksomheder, der har en tæt og regelmæssig samhandel med
deres erhverskunder. Når din virksomhed bruger LeverandørService, bliver dine kunders
køb automatisk trukket fra deres konto og overført til din. Det kræver blot, at du har
kundens accept.
Med LeverandørService har du mulighed for at opkræve dit tilgodehavende fra dag til
dag.
Senest tre dage inden kunden trækkes automatisk, skal du oplyse om fakturabeløb og
betalingsdag. Du vælger selv, hvordan kunden skal informeres. Hvis kunden skal have
en kreditnota, kan du også bruge LeverandørService, når der skal sættes penge ind.
Fordele ved LeverandørService
Der er mange gode grunde til at bruge LeverandørService:
•
•
•
•
•
•
•

Kunderne betaler til tiden
Færre rykkere
Hurtig information om afviste betalinger
Dag-til-dag betalinger
Lettere administration
Mulighed for udbetaling af kreditnotaer
Datering op til 90 dage frem i tiden, frem til dagen før betalingsdagen

Betaling til tiden
Når betalingerne sker automatisk, betaler kunderne til tiden. Det giver større sikkerhed
for betaling, og du bruger mindre tid og færre ressourcer på at udsende rykkere.
Du får større overblik
Du skal bruge mindre tid på bogføring, da LeverandørService kan integreres med
økonomisystemet. Det giver en lettere og mere effektiv administration.
Dine kunder bliver mere tilfredse
Dine kunder slipper for besværet med at betale regninger. Vores erfaring er, at
automatiske betalinger giver længere kundelevetid og flere loyale kunder.

Systemkrav: Mamut Business Software Enterprise (min. version 12.3) eller Stellar Business Pro-7.
Pris:

Ved 1 – 3 brugere:
Ved +3 brugere:

Købspris ialt kr. 3.900,Købspris ialt kr. 7.900,-

Mdl. serviceaftale kr. 149,
Mdl. serviceaftale kr. 199,-

Alle priser er excl. moms og ekspeditionsgebyr. Evt. konsulentassistance til installation faktureres særskilt.
Købspris og første års serviceaftale faktureres af din lokale forhandler. Efterfølgende år faktureres af MariSoft.
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