
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelések 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 – Követelések 

A követeléskezelő folyamatok felgyorsításával és a vevők fizetéseinek 

nyomon követésével optimalizálhatja a vállalat likviditását. 

A részletes vevői rekordokban meghatározhatja a fizetési feltételeket, 

beleértve az eladási engedményeket is, amelyeket a rendszer 

automatikusan alkalmaz a vevői rendelések létrehozásakor. 

Nincs szükség többé bonyolult vagy munkaigényes hitelezési és 

beszedési tevékenységre. A Microsoft DynamicsTM NAV rendszer 

Követelések moduljában pontosan nyilvántarthatja az ügyfelek adatait 

hitelkeretekkel és felülvizsgálati időpontokkal együtt, vevőnként 

határozhatja meg a beszedési és a fizetési feltételeket, esedékesség 

előtti fizetéseket kezdeményezhet és azokat nyomon követheti, a 

beérkezett összegeket pedig automatikusan megfeleltetheti a 

számláknak a hibák kiküszöbölése és az egységes feldolgozás 

elősegítése érdekében. 

ELŐNYÖK: 

 

 Növelheti az értékesítés 

eredményességét. Nyomon 

követheti a számlákat, feldolgozhatja a 

beérkezett összegeket és a részleges 

fizetéseket, és automatizálhatja a 

dokumentum-jóváhagyási és a 

helyesbítési folyamatokat, valamint a 

részletfizetési műveleteket is. 

 

 Jobb kapcsolatot alakíthat ki 

ügyfeleivel. Egyéni egyenlegközlőket 

hozhat létre, megnövelheti a vevők 

hitelkeretét, és célzott 

kedvezményeket biztosíthat a kiemelt 

ügyfelek számára – mindezt a 

beépített üzleti analitikai funkciók 

alapján.  

 

 Csökkentheti a hátralékos 

követeléseket. Felismerheti a 

problémás területeket és az 

elsőbbséggel kezelendő ügyfeleket, 

így javíthatja a szervezet szabad 

pénzállományát. 

 

 Növelheti a vállalat hatékonyságát.  

Az egyszerűen kezelhető grafikus 

felület segítségével a pénzügyi 

szakemberek gyorsabban 

hozzáférhetnek a leggyakoribb 

feladatok eredményes elvégzéséhez 

szükséges számlainformációkhoz, így 

fokozható a szervezet hatékonysága. 

 

 Betekintést nyerhet az üzleti 

adatokba, így fellendítheti az 

értékesítést. Az ügyfélszámlák és az 

értékesítési teljesítmény nyomon 

követése segít a trendek 

felismerésében, az értékesítési 

stratégiák megtervezésében és az 

ügyfelek hatékonyabb kezelésében. 



 

 

Követelések rugalmas feldolgozása  

 

Meghatározhatja, hogyan kívánja a vevő részéről történő fizetéseket a számláknak 

megfeleltetni. Kiegyenlítheti például a legrégebbi számlát, vagy több számlára 

vonatkozó részleges fizetést is alkalmazhat. A vevői egyenlegközlők és a 

részletfizetések testre szabhatók és automatizálhatók. Ütemezéseket hozhat létre, 

amelyek alkalmasak a késedelmi kamat kiszámítására, az összegek leírására, illetve 

fizetési felszólítások előállítására a lejárt egyenleggel rendelkező vevők számára. 

Korlátlan számú késedelmikamat-feltételt határozhat meg, beleértve a kamatlábakat, a 

türelmi időszakokat, a minimális összegeket és a pénznemet; a késedelmikamat-

közlőket pedig manuálisan vagy az előre beállított esedékességi napokon 

automatikusan is előállíthatja. A főkönyvi könyvelés előtt megtekintheti a követelések 

részletes adatait, a teljes körű, pontos naplózás révén pedig könnyen sztornírozhatja az 

esetleges helytelen könyvelési műveleteket. 

Előre történő fizetés kezelésére 

szolgáló funkciók 

 

Az eladási rendelésekre vonatkozóan előzetes fizetési számlákat készíthet és követhet 

nyomon a rendelés teljes kiszámlázásáig, így jelentősen csökkentheti a kézi frissítések 

szükségességét. 

Szabványos eladások  

 

A szabványos vagy ismétlődő eladások automatizálásához eladási bizonylatsorokat és 

engedményeket állíthat be, amelyek automatikusan beilleszthetők az új rendelésekbe 

és számlákba. 

Eladási számlaengedmények 

 

Számos különböző engedményfeltételt határozhat meg, többek között a teljes 

eladáshoz viszonyított százalékos arányon alapuló kedvezményeket is, majd ezeket 

automatikusan alkalmazhatja az egyes rendeléssorokra. A rendeléssorokra vonatkozó 

engedményeket helyi pénznemben vagy devizában is meghatározhatja.  

Ügyfélszámlák kezelése 

 

Minden egyes vevőhöz saját számlakartont hozhat létre, amelyben szerepelnek a 

fizetési feltételek, például a fizetések pénzneme, az adózási információk és a fizetési 

határidők. Részletes adatokhoz juthat a vevő vásárlási előzményeivel, valamint 

rendelkezésre álló hitelkeretével, szállítási és számlázási címével kapcsolatban. 

Fizetési és engedménytoleranciák 

 

Meghatározhat egy toleranciaszintet, amely lehetővé teszi a számlák és a fizetési 

tételek teljes lezárását még akkor is, ha a számlát nem fizették ki teljesen. Beállíthatja a 

fizetési engedményekre vonatkozó toleranciát is, így akkor is elfogadhatja az 

engedményes fizetéseket, ha az engedményre vonatkozó feltételek már lejártak.  

Nemzetközi eladások feldolgozása 

 

A nemzetközi ügyletek könnyen lebonyolíthatók. A devizaösszegek kerekítési és 

könyvelési módjának meghatározásához korlátlan számú pénznemet állíthat be, majd a 

teljes ügyfélszámlát a megfelelő pénznemben kezelheti. Az átváltási árfolyamból adódó 

nyereségek és veszteségek automatikus kiszámításával nyomon követheti az üzletek 

életképességét.  

ÁFA és forgalmi adó egyéni 

kiszámítása 

A könyvelési csoportok segítségével automatikusan, vevőnként kiszámíthatja az 

általános forgalmi adó (ÁFA) és a forgalmi adó részletes adatait, így egyszerűen 

bevallhatja az adatokat az illetékes hatóságoknak.  

 

 

 

 

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK: 

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. 

A MICROSOFT SEMMILYEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN 

DOKUMENTUMBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT. 

A Microsoft Dynamics NAV rendszer Követelések moduljával kapcsolatos további információért  

keresse fel a következő címet: www.microsoft.com/dynamics/nav. 


