Berazy Avtalsfakturering
Gör ingenting – Få betalt i tid.
Tillsammans med oss minskar din administration och arbetar kostnadseffektivt
Baserat på vår erfarenhet från fastighetsbranschen har vi utvecklat rutiner i vårt system för
avtalsfakturering, månadsfakturering, kvartal och års fakturering samt mellanliggande justeringar i
löpande avtal. System och automatiserade rutiner anpassade för fastighetsbolag, bostadsbolag,
bostadsrättsföreningar, förvaltare och samfällighet med flera.
Avtalsfakturering löser enkelt din hyres och fakturahantering med reskontra och påminnelser
I ett lättanvänt och tidseffektivt gränssnitt med många möjligheter.
Vår avtalsfakturering innehåller arbetsbesparande funktioner. Med avtalsfakturering skapar du enkelt
fakturor och hyresavier utifrån avtal, t.ex. hyresavtal, abonnemang eller underhållsavtal. Fakturorna
skickas sedan ut i det intervall du önskar. I förskott eller efterskott.
Samtidigt som du får hjälp med din löpande reskontra får du i realtid tillgång till ett enkelt Cash
management verktyg genom vårt gränssnitt. Det ger säkrare underlag för likviditetsplanering och
därmed handlingsutrymme.
Avtalsfakturering kan enkelt integreras med ett befintligt affärssystem. Använder du Visma spcs har vi
en komplett integration mot vårt system tillgängligt. Alternativt får du färdiga bokföringsunderlag från oss
att enkelt importera i ditt eget system.
Vill du använda vårt system för annan fakturering möter det inga som helst hinder.
Med oss som partner är dörren alltid öppen för våra andra tjänster som Berazy Factoring, Berazy
Fakturabelåning m.fl.
Varje kunds avtal kan skräddarsys. Avtalsfakturor genereras och skickas med automatik till angiven
e-postadress eller skriv ut på papper allt efter önskemål.
Extremt enkelt fakturaflöde med e-posthantering av faktura, affärssystemet håller t.o.m. ordning på när
kunden öppnar fakturan. Skapa och e-posta alla aktuella fakturor samtidigt med ett klick. Om du inte
använder den integrerade bokföringsmodulen kan du skriva ut konterade fakturajournaler till din
bokföringsbyrå.

Detta ingår alltid i Berazy Avtalsfakturering
‣ Eget användargränssnitt på webben för en eller flera användare samt tillgång till vår mobila
hemsida m.berazy.se, iPhone-, iPad, Android- och Windows Phone applikationer och färdig API
lösning för integration mot bokförings och affärssystem
‣ Uppställning av information på era fakturor, inklusive specifikation och logotyp.
‣ Användarvänligt gränssnitt så att fakturan kan skrivas på 30 sekunder.
‣ Kreditkontroll av alla kunder i realtid utifrån en fastställd kreditmall. Om kunden visar sig
ha dålig kreditvärdighet erbjuder vi andra betalningsalternativ.

‣ Ett OCR-nummer skapas för varje faktura, knutet till ert konto.
Förhandsgranskning kan väljas innan fakturan skickas.
‣ En pdf-faktura skapas och skickas till den angivna emailadressen, samtidigt som en identisk SMS
Faktura skickas till kundens mobiltelefon.
‣ Regelbundna rapporter vid indrivningsärenden och långtidsbevakning.
‣ Regelbunden insättning av inbetalade pengar till ert konto.
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Därför skall du välja Berazy AB (publ)
• Berazy AB (publ) utvecklar tjänster för effektiv fakturahantering sedan 15 år i 86 länder.
• Vi är en föregångare inom utvecklingen av betalningstjänster via mobilen och internet.
• Vår affärsidé är att erbjuda tillförlitliga tjänster som underlättar transaktioner
mellan köpare och säljare.
• Våra elektroniska betalningssystem är uppbyggda med den senaste tekniken
och är såväl ekonomiska som miljövänliga.
• Flera kunder och tjänster kan adderas allt eftersom för att öka försäljningen
och växa dynamiskt.
• Vi vänder oss till företag och organisationer av alla storlekar på en gränslös geografisk marknad.
• Med oss som partner förenklar och minskar du din administration och får snabbare betalt.

Prova Berazy Faktura och SMS Faktura™ på 30 sekunder!
Besök www.berazy.se för att se hur kunden får sin faktura direkt efter
beställning. På hemsidan kan du också göra en intresseanmälan.

Välkommen till Berazy AB (publ) Factoring och Fakturaservice
Berazy AB (publ)
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Tel:

031-788 09 88
08-53 33 83 00
Fax: 031-771 32 42

info@berazy.se
www.berazy.se

Kontakta oss!

