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Oversiktlig
Integrert i Pega
Status på innbetalinger
Kunder / økonomi / administrasjon integrert på et og samme sted
Mulighet for å laste ned faktura i PDF-format
Fakturagrunnlaget vil bli kjørt av Pega i bakgrunnen
Saldo på kunde vises på kundesiden
Total saldo for alle fakturaer i fakturaoversikten
Kreditnotaer kan opprettes av operatør, både hele eller utvalgte
varelinjer mot en faktura
Krediterte varelinjer vises tydelig på original fakturaen

Øvrige fordeler:
•

•
•
•
•
•
•
•

Daglige kreditnotakjøringer
Mulighet for å overstyre pris på et produkt satt på en kunde. Nyttig i forbindelse med reklamasjon og rabatter.
Produkter kan opprettes og sies opp når som helst, beløp og periode blir regnet ut automatisk.
Mulighet for å velge mellom månedlig / kvartalsvis / halvårlig / årlige faktureringsperioder på en gitt kunde eller et egendefinert
produkt
Søkefunksjon som raskt finner det du leter etter enten det er fakturanummer eller kundenavn
Produkter opprettes og defineres av operatør
Portabel tjeneste
Support / veiledning fra TANTEC Digital AS i forbindelse med vedlikehold / feilsøking / forbedringer

Fakturamodulen i Pega er bygget opp rundt det eksisterende kundesystemet slik at operatører lett kan migrere fra sitt
eksterne økonomi- og administrasjons system til én fakturaløsning. Her vil både kundedata og tilhørende
fakturaoversikt være samlet på et og samme sted noe som vil lette arbeidet og skape en lettere oversikt for
operatøren.
Fakturamodulen i Pega kommuniserer med Visma Collector’s API «Invoice Web Service 2» via SOAP XML kall og via
FTP overføring av genererte CSV filer.
På kundesiden kan brukere av Pega legge til, fjerne eller
redigere produkter som kunden skal ha eller allerede
abonnerer på. Logikken bak sørger for at den månedlige
fakturakjøringen genererer en fil som blir oversendt til
Visma. Visma vil da importere filen i sitt system og sende ut
faktura til kunden eller, etter avtale med operatøren
oversende fakturafiler til andre Visma fakturaprogrammer
som f.eks. Visma Business.

TANTEC Pega Kunde oversikt

Ved hjelp av XML kall vil Pega innhente Visma’s genererte
fakturaer i PDF-format som vil dukke opp i Pega’s

fakturaoversikt. Brukere vil ha mulighet til å lage og ettersende kreditnotaer til Visma, hele eller deler av fakturaen.
Kreditnota kjøringer kjøres daglig fra Pega, om operatør har laget kreditnotaer før de har blitt sendt til Visma, normalt
på slutten av en arbeidsdag, vil bruker ha mulighet til å kansellere feiloppføringer.
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I fakturaoversikten vil Pega liste opp fakturaer som har blitt sendt ut, status på innbetalinger og forfallsdatoer og
totaloversikt for kunde.

Operatører har også mulighet til raskt å søke opp
fakturaer, noe som er svært hendig i
supportsammenheng.
I avtale med Visma Collectors, vil Visma ta seg av
eventuelle purringer, inkasso, fakturagebyr om
kunden ikke har trekkvarsel etc., samt oversende
stopplister til operatøren. Som nevnt er et annet
alternativ mulig, med at fakturafiler overføres
videre til andre Visma fakturaprogram.
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Ta kontakt for en nærmere prat om dine muligheter med TANTEC Pega !
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