Sopimusten käsittely
Miksi sopimus?
Sopimukset ovat yrityksen rahallisia
tukipilareita. Pienemmät sopimukset
tehdään suullisesti, mutta jatkuvat
sopimukset sekä suuremmat
sopimukset on aina tehtävä
kirjallisesti. Jatkuvien sopimusten
hallinnasta tulee nopeasti
ongelma, ellei niille ole
käytössä siihen tarkoitettua
työkalua.

Ohjelma ei aseta käytännön
rajoituksia siihen kuinka monta
valmista sopimus-mallia sinulla on
määriteltynä. Voit myös vapaasti
määritellä onko sopimukset lyhyitä vai
pitkiä ja mitä tekstejä niihin haluat.
Voit jopa määritellä omia laskelmia
sopimusmalleihin!

Esimerkkejä sopimuksista
ovat ohjelmistoyrityksen
ylläpito-sopimukset,
kukkakaupan hotellille
tekemät säännölliset
toimitukset, vuokranantajan
vuokrasopimukset,
leipomon leipätoimitukset
tai huoltoyrityksen
säännölliset laitetarkistukset.

Mikä on sopimus?
Sopimus on ennalta määritely lomake
sopimusteksteineen sekä lomakkeelle
määriteltyjä laskutusrivejä.
Sopimuksia voi laatia erikielisinä
tarpeen mukaan.

Sopimuksia voi määritellä monta
erillistä samalle asiakkaalle ja
sopimuksen laskutusaikaväli määritellään sopimuspohjaan. Sopimukset
voivat olla laskutettavina, avoinna (ei
laskutettavia), arkistoituja tai mitätöityjä. Sopimukset alkavat aina
tietystä päivämäärästä ja ovat
voimassa tietyn ajan tai ”toistaiseksi”.
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Miten laskut luodaan?
Laskutus on hyvin
yksinkertainen: Avaa sopimusohjelma, valitse Laskuttettavat ja
ohjelma näyttää välittömästi
listan laskuttamattomista
sopimuksista. Sopimuksen
viimeinen laskun luontipäivämäärä
näkyy myös listassa, jolloin on hyvin
yksinkertaista päätellä mitä tällä
kertaa pitää laskuttaa.

Raportit
Voit milloin tahansa katsoa
tallennettua sopimusdokumenttia
(katso edellisellä sivulla olevaa
esimerkkiä) ja saat sopimuksista
raportin halutulta aikaväliltä ja
sopimustyypiltä.

Yhteensopivuus
Koontilaskut, tuotteiden varastopäivitykset, myyntitilastot jne.
pysyvät aina ajan tasalla, koska
MaxAgreement sopimusohjelmisto on täysin
yhteensopiva muiden MaxOfficeohjelmien kanssa.

Muut ohjelmat
MaxOffice tuoteperheen ohjelmiin
kuuluvat seuraavat osat:
♦

♦
♦
♦
♦

MaxMoney laskutus, kassatoiminnot, korttireskontra,
myyntireskontra ja
pankkiyhteydet
MaxService huollonhallinta,
varaosapyynnöt, vuokralaitteet
MaxManager tunnusluvut ja
grafiikka
MaxReports kaikki raportit
samasta paikasta
MaxStock lähetteet ja varaston
hallinta

Kaikista ohjelmista löytyy omat
raportit.

Visual Software Oy
Kaikki Max tuoteperheeseen kuuluvat
ohjelmat ovat Visual Software Oy:n
omistamia ja ylläpitämiä. Uudet
päivitykset ja puhelintuki sisältyvät
ylläpitoon. Ota yhteyttä, kerromme
mielellämme lisää! Soita jo tänään p.
02 – 284 0070.
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