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Rykkermodul

Få overskuelighed & styrk din virksomheds likviditet

Bruger du for lang tid på at rykke dine debitorer? Få en nem og smidig rykkerrutine, der kan øge likviditeten i virksomheden med rykkermodulet til MS
Dynamics C5.
Optimer forretningen og styrk likviditeten
Leverer du dine varer/ydelser til tiden, har du også krav på at få din betaling til tiden. Det sker
desværre ikke altid, men med rykkermodulet får du langt mere effektiv og overskuelig rykkerprocedure, idet rykkermodulet hjælper dig med at holde styr på dine debitorer. Du får et bedre
overblik og kan minimere risikoen for tab og forbedre likviditeten i din virksomhed. Fakta er, at den
virksomhed, der rykker mest aktivt, også er den virksomhed, kunden betaler først.

FORDELE
Fordele ved Rykkermodul:
Få pengene hurtigere hjem og minimér eventuelle tab
Forbedring af likviditeten med minimal indsats og investering
Overblik over forfaldne fakturaer og effektiv opfølgning
Kronologisk rækkefølge i rykkerproceduren
Mail dine rykkere med faktura vedhæftet som PDF fil
Overholder de lovmæssige rykkerkrav
Hurtig genudskrivning af rykkere
Integration til Outlookkalenderen med påmindelse

Mindre investering med stor effekt
Rykkermodulet er integreret med Microsoft C5 Finans- og Debitormodulet og kan styrke din virksomheds likviditet, idet forfaldne tilgodehavender får opmærksomhed i en nem og smidig rykkerrutine. Du bestemmer selvfølgelig stadig selv dine procedurer, men lader blot rykkermodulet styre
dem for dig. Når modulet overvåger manglende betalinger, får du automatisk og løbende overblik
over hvilke tiltag, du skal anvende for at rykke for udeblevne betalinger.

“

Da vi implementerede rykkermodulet i vores C5 løsning, fik vi meget
bedre styr på vores udeståender og
kom på forkant med at få rykket
vores debitorer. Det betyder, at
pengene nu kommer hurtigere ind
på vores konto, og at vi har fået
forbedret likviditeten i
virksomheden.”
Tove – Duralamp A/S

Rykkermodulet kræver et minimum af opsætning, før din virksomhed er i gang. Med et enkelt tryk
kan du dagligt få oplysninger om hvilke kunder, der skal rykkes. Herved sikrer du, at der konstant
bliver holdt fokus på forfaldne betalinger. Din likviditet er vigtigt for at tjene penge, så investeringen i et rykkermodul er ikke kun godt givet ud, men også hurtigt tjent ind igen.

Få et hurtigt overblik
Målet er at sikre din virksomheds overblik over udeståender og effektivisere arbejdet med rykkerprocedurer. Rykkermodulet kan til enhver tid generere en overskuelig rykkeroversigt, så du kan
vurdere og udvælge hver enkelt debitor, der skal rykkes. Modulet kan dagligt danne debitoroversigter baseret på de individuelle rykkerprofiler, du har oprettet i systemet.
Rykkermodulet indeholder en række funktioner, som du kan bruge til at styrke din rykkerprocedure
og reducere det administrative tidsforbrug:
Dato styret efter sidste rykker eller forfaldsdato
Individuel opsætning af metoden (mail/post/telefon)
Tager højde for evt. forfald i weekenden
Vælger selv, hvornår kunden skal spærres
Valgfrit gebyr pr. rykkerniveau

Dynamic Network A/S er et netværk af professionelle Microsoft Dynamics partnere i både C5
og NAV. Partnerne i netværket tilbyder brancheløsninger og tillægsmoduler, der optimerer
dagligdagen til mere end 3000 kunder i hele landet.
Læs mere på www.dynamicnetwork.dk
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Med rykkermodulet får debitorbogholderen et tidsbesparende værktøj, som er meget nemt at
bruge. Det bliver muligt at lave rykkerkørsler med få klik og få hurtig overblik over fakturaer til forfald. Der er plads til at notere kommentarerer vedrørende fakturaen efter rykning eller en eventuel
udskydelse af næste rykker.

Ét produkt til alle virksomhedstyper
Rykkermodulet egner sig til alle typer virksomheder: store, mellemstore og små og i alle brancher
uanset antal kunder, transaktioner og omsætning. Modulet kan tilpasses enhver virksomheds
rykkerprocedure uanset metode, interval, beløbsgrænser og gebyrstørrelse. Der kan oprettes
ubegrænset antal rykkerprofiler med hver sin rykkermetode og procedure. Modulet overholder de
lovmæssige krav, idet alle kunder lovmæssigt får mindst to varsler før inkasso.

Hver kunde eller kundegruppe kan rykkes individuelt efter virksomhedens ønske for eksempel
pr. brev, telefon eller e-mail. Kunderne kan inddeles i rykkergrupper med hver deres rykkerprofil,
hvilket sikrer at virksomheden altid har den rette tilgang til de forskellige kunder. Hver rykkerprofil
har separate satser og vilkår. Systemet genererer kun én rykker pr. kunde pr. gang - uanset hvor
forfaldne posterne i rykkeren er. Alle forfaldne poster samles på én udskrift, og du undgår flere
rykkerskrivelser til samme kunde. Det sparer både tid, papir og omkostninger samt ikke mindst sure
miner hos kunden.

Eksempel på en rykkerprocedure:
Rykker 1: Rykker sendt som mail tre dage efter forfald, med fakturaen vedhæftet som en pdf-fil, og
med en venlig erindring om den forfaldne faktura.
Rykker 2: Efter yderligere 3 dage følges der op telefonisk.
Rykker 3: 10 dage efter forfald, sendes den første rykker pr. post.
Rykker 4: Inkassovarsel følger efter yderligere 10 dage.
Herefter sendes kunden til inkasso, men husk på, at du selv kan ændre terminen for næste rykker
individuelt for hver kunde under hele forløbet.
Kontakt os på tlf: 78 79 40 00 for at høre mere om rykkermodulet. Vi kigger altid gerne forbi til
et uforpligtende møde.
Læs mere om vores ydelser og fordele på
www.dynamicnetwork.dk
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og NAV. Partnerne i netværket tilbyder brancheløsninger og tillægsmoduler, der optimerer
dagligdagen til mere end 3000 kunder i hele landet.
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