FACTURERING
DE FACTURERINGSMODULE KAN LOSSTAAND WORDEN GEBRUIKT MAAR KAN OOK WORDEN GEVULD UIT DE
MODULES OPDRACHTEN, MELDINGEN, DOSSIERS, WMS EN EMBALLAGE. ER ZIJN DIVERSE OPTIES VERKRIJGBAAR,
ZOALS EEN UITGEBREID SYSTEEM VOOR PRIJSSTAFFELS EN PRIJSAFSPRAKEN. KOPPELINGEN MET DIVERSE
FINANCIËLE PAKKETTEN ZIJN MOGELIJK, INCLUSIEF VERDELING TOT OP KOSTENPLAATSNIVEAU.
EENVOUDIGE INVOER
De module Facturering kenmerkt zich door zijn gebruiksgemak. U heeft altijd een compleet overzicht van de reeds ingevoerde
factuurregels en het totaalbedrag inclusief de BTW en de toeslagen. Het grid van de factuurkop kunt u zelf aan uw eigen
wensen aanpassen.
TARIEVEN
Al uw regelmatig terugkerende tarieven en omschrijvingen kunt u vastleggen in de Algemene Bestanden en naar wens
oproepen in TALIS® Facturering. In de tarieven kunt u naast de prijs ook andere standaardwaarden opnemen zoals
factuuromschrijving, grootboekrekening, etc. Als u aan particulieren levert, kunt u ook facturen incl. BTW maken.
BOEKEN VAN KILOMETERS EN UREN
Het is mogelijk om per factuurregel een splitsing te maken op grootboek- en kostenplaatsniveau. Daarnaast kunt u per
boekingsregel het aantal km’s, de wagen, het aantal uren en de chauffeur ingeven. Op deze manier kunt u management
rapportages produceren, zeker als u de gegevens exporteert naar bijvoorbeeld Excel of een andere rapportagetool.
RAPPORTEN
Standaard worden er met de facturering een aantal rapporten meegeleverd, zoals een factuurregister en een omzetoverzicht
per debiteur. Daarnaast kan de consultant op uw verzoek rapporten aanpassen.
MEERDERE LAY-OUTS
Het is mogelijk om meerdere lay-outs te gebruiken voor bijvoorbeeld verschillende opdrachtsoorten of verschillende debiteuren.
Standaard wordt er één lay-out met het systeem meegeleverd. U kunt ook met meerdere talen werken, afhankelijk van de klant.

PRIJSWIJZIGINGEN
TALIS® heeft een functie om collectief prijswijzigingen door te voeren. Dit kan met een bepaald bedrag of met een percentage.
U kunt bij de functie prijswijzigingen ook aangeven of het nieuwe bedrag afgerond moet worden.
OPTIE: PRIJSSTAFFELS
Binnen TALIS® kan met zogenaamde Prijsstaffels gewerkt worden. Elke staffel heeft een aantal parameters gemeen zoals
voettarief, minimum aantal, minimum- en maximumbedrag. De tariefeenheden kunt u zelf bepalen en vastleggen zoals uren,
gewichten, kilometers en colli. Er zijn zes verschillende soorten staffels: het staffeltarief, matrixtarief, dubbel tarief, hoogste of
laagste tarief en het getrapte tarief.
OPTIE: PRIJSAFSPRAKEN
Om de invoer nog verder te vereenvoudigen en de kans op fouten te minimaliseren, kunt u de tarieven koppelen aan de
debiteur. Hiermee krijgt u alleen de voor de gekozen debiteur geldende tarieven te zien en de “algemene”, niet
debiteurgebonden tarieven.
OPTIE: TOESLAGEN
Naast de tarieven kent TALIS ook toeslagen. Beiden zijn datumafhankelijk. In combinatie met de module Factuurmethoden
kunnen er per opdrachtgever zeer uitgebreide afspraken vastgelegd worden. Dit werkt alleen vanuit de Opdrachtenmodule.
OPTIE: FINANCIЁLE KOPPELING (VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN)
De koppeling naar een financieel pakket kan op diverse manieren plaatsvinden. Er kan sprake zijn van een zogenaamde
batchkoppeling, waarbij gegevens uit TALIS ® geëxporteerd worden en in het financiële pakket geïmporteerd worden. Er moeten
dan twee handelingen verricht worden. Bij de meeste koppelingen worden ook de debiteuren- en grootboekgegevens
meegenomen, zodat de kans op fouten relatief klein is. Als er gebruik gemaakt wordt van een zogenaamde COM-koppeling dan
is het exporteren naar een financieel pakket een stuk eenvoudiger. Dit is het geval bij Multivers van Unit4, waar TANS dealer
van is. De gegevens worden hierbij rechtstreeks in de database van het financiële pakket geschreven, zonder het financiële
pakket eerst op te starten. Als u wilt weten met welke pakketten gekoppeld kan worden, dan is een telefoontje naar TANS
voldoende. Er zijn nu al koppelingen met: Afas, Accountview, Exact, Grote Beer, iMuis, King, Multivers en BOB.
OPTIE: IMPORT EXCEL STAFFELS
Vaak worden verkooptarieven in Excel gemaakt om ze vervolgens in TALIS® over te typen. Dit is een omslachtige taak met een
grote foutkans. Om deze taak te verlichten heeft TANS een importfunctie ontwikkeld, waarmee u snel en eenvoudig de inhoud
van de cellen van een Excel werkblad kunt kopiëren naar de cellen van de Prijsstaffel.
OPTIE: TARIEVEN VANUIT OPDRACHTEN, DOSSIERS OF MELDINGEN
Als u gebruik maakt van bijvoorbeeld de “Opdrachtenadministratie” van TALIS®, dan kunt u in die module tarieven aanmaken
en doorboeken naar de facturering. Het factuurnummer wordt teruggeschreven naar de “Opdracht”. Vanuit die koppeling is het
ook mogelijk om verzamelfacturen te maken. Er kan vanuit de “Opdracht” een kenmerk zoals opdrachtnummer of
referentienummer meegegeven worden, zodat u aan de factuur gemakkelijk kunt zien waar die betrekking op heeft.
Binnen de “Opdrachtenadministratie” kunt u ook met complexe Tariefmethoden werken. Bijvoorbeeld tarieven per activiteit of
per debiteur, waarbij de aantallen uit de logistieke regel dienen als input voor het aantal in de factuurregel.
TOT SLOT
De module Facturering wordt door honderden klanten gebruikt. De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt en het
gebruiksgemak is groot. Voor meer informatie neemt u contact op met uw accountmanager.

