Visa upplupna intäkter
och jämför förbrukning
- med vår lösning Zynergy Financial
Reporting från EG
Ta reda på dina upplupna intäkter varje månad och jämför
förbrukning på fakturaunderlag med faktisk förbrukning.
Med de två rapporterna från EG kan du välja att skapa rapporter över upplupna
intäkter samt jämföra förbrukning på fakturaunderlaget med den faktiska
förbrukningen.

Skapa rapport över upplupna intäkter
Denna rapport ger möjlighet att visa de upplupna intäkter du har innestående till
ditt företag, som inte har fakturerats ännu. Ett exempel när detta är användbart
kan vara när du har kunder som har ett annat faktureringsintervall än varje
månad, där dina kunder kanske faktureras varannan månad eller per kvartal.
Du kan med hjälp av rapporten enkelt ta reda på hur mycket pengar din
verksamhet har tillgodo under nuvarande månad. På så sätt vet du vad du kan
förvänta dig för intäkter och där med få en god koll över din verksamhets
ekonomi.

Med Zynergy
Financial Reporting
från EG kan du:

• Få en god överblick kring
upplupna intäkter.
• Ta reda på dina förväntade
intäkter löpande varje månad.
• jämföra förbrukning från
fakturaunderlag med
faktureringspunktens
månatliga värden.

Du kan också göra en beräkning för att se vad din verksamhet kan komma att få
in för intäkter i slutet på månaden, det vill säga hur mycket en kommande
fakturering kan generera.
En beräkning ger alltså en uppskattning kring hur mycket som kan betalas in i
slutet av månaden, och du kan ta ut en rapport på de beräknade värdena.

Med Zynergy
Financial Reporting
från EG kan du:

Jämför fakturerad med faktisk förbrukning

• Jämföra det du fakturerat med
faktisk förbrukning.

Denna rapport jämför förbrukning från fakturaunderlaget med
faktureringspunktens månatliga värden. Processen tittar på förbrukningsserien
och på fakturaunderlagets fakturadelar.
Denna rapport är värdefull när du vill jämföra det du fakturerat med
förbrukningen. Du ser alltså den konkreta förbrukningen kontra det som faktiskt
har fakturerats.

• Upptäcka avvikelser vid
fakturering.

Ett syfte med rapporten kan också vara att upptäcka avvikelser; att om något
inte fakturerats efter ordning så kan den användas för felsökning.

EG levererar vertikal programvara som gör det möjligt för våra kunder att vidareutveckla sina
verksamheter.
I programvaran finns mycket specialiserad kunskap inbäddad, och den är utvecklad utifrån en djup
förståelse för våra kunders yrken och branscher.
Få reda på mer på eg.se/om-eg/
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