
Effektiv hantering av 
fakturor och betalningar
- med Zynergy Invoice från EG
Modern arkitektur som ger flexibilitet, driftsäkerhet och 
minimalt med underhåll

Med Zynergy Invoice kan du fakturera och hantera betalningar direkt i systemet. 
Zynergy har en modern arkitektur som ger stor flexibilitet och driftsäkerhet, 
samt ger minimalt med underhåll.  Zynergy Invoice är också integrerat med API.

Olika adresser för fakturering
Zynergy Invoice fakturerar beräkningsunderlag från Trade och kan hantera flera 
fakturerande bolag. Du kan ha olika adresser för fakturering, 
folkbokföringsadress, påminnelser och krav. Du kan också sätta datum för när 
olika saker ska ändras, t ex från och med vilket datum du vill ha en faktura till en 
viss adress. 

Gruppering av anläggningar
Zynergy Invoice är också flexibelt för kunder med flera anläggningar. Du kan 
gruppera anläggningar på varierande sätt, t ex från större antal i en 
faktureringskategori, ner till ett mindre antal på kontraktsnivå.

Tidsbestäm datum
Du kan välja att tidsbestämma datum för ny kravprocess, nytt leveranssätt, 
betalningsvillkor etc. Du kan också gruppera kunder på olika sätt, om du t ex vill 
särskilja mikroproducenter. Du kan välja att samfakturera, ändra betalsätt och 
leveranssätt samt skapa självfaktura till kund.

Zynergy Invoice i 
korthet

• Olika adresser för fakturering, 
folkbokföring, påminnelser och 
krav.

• Valfritt att ändra datum för när 
du t ex vill skicka en faktura 
till en viss adress.

• Tidsbestämma datum för ny 
kravprocess, leveranssätt och 
betalningsvillkor.

• Du kan lägga till andra 
nyttigheter på fakturan vid 
vidarefakturering. 

• Gruppering av kunder, om du 
t ex vill särskilja 
mikroproducenter. 

• Skapa och exportera 
redovisningsrapporter.



Skapa din egen fakturalayout och 
dina egna redovisningsrapporter

Import av fakturaunderlag och vidarefakturering
Du kan importera fakturaunderlag som sen kan läggas till med det som 
faktureras i Invoice. Ett fakturerande bolag kan också vidarefakturera. Det finns 
möjlighet att ta in externa fakturor, t ex bredbands- eller nätfakturor från andra 
bolag, och sen lägga med detta på kundens faktura som skapas i Invoice.

Skapa din egen fakturalayout
Du kan enkelt skapa din egen fakturalayout och administrera den, samt få ut en 
PDF via integration till printbolag. Du kan också välja att bara vissa delar av 
fakturalayouten ska ändras från månad till månad.

Strukturerad hantering av betalningar
Det finns en samlingssida där det enkelt går att filtrera och söka på datum och 
summor för betalningar. Via en lista kan du också hantera felbetalningar. 
Felaktiga betalningar som t ex överbetalningar och avsaknad av OCR fångas upp 
i ett filter och kan placeras på faktura, utbetalas eller godkännas som tillgodo på 
nästa faktura. 

Det går också att ta tillbaka en placering eller överföring. Du kan initiera 
betalningar, kontera och skapa manuella betalningar. Det finns en egen sida för 
sökning av betalningar. Då kan du söka och filtrera på  kund, betaltyp, 
datumintervall och journalnummer.

Hantera påminnelser och krav
I Zynergy Invoice kan du också bygga upp kravkedjor. Du bestämmer själv hur 
många kravkedjor som ska skapas. Varje kedja har ett inställt antal 
påminnelser/krav. Det går också att skicka kravet vidare till en extern part.

Redovisningsrapporter
Du kan också skapa och exportera redovisningsrapporter i Zynergy Invoice. Det 
finns möjlighet att få ut en åldersfördelad kundreskontralista,  reskontradetaljer, 
få daglig avstämning om hur mycket som är inbetalt, samt balansrapport per 
konto.

Placeringsregler för betalningar
Via tilläggslicens går det också att lägga till flera placeringsregler för betalningar 
i systemet. Det innebär att betalningar som annars skulle ha hamnat för manuell 
behandling kan hanteras automatiskt. 

Med Zynergy 
Invoice kan du:

• Skapa din egen fakturalayout.

• Hantera betalningar på en 
samlingssida med ett flertal 
nyttiga funktioner.

• Filtrera och söka på 
betalningar. 

• Bygga upp valfritt antal 
kravkedjor. 

• Skicka krav till extern part.

• Vidarefakturera.

• Importera fakturaunderlag.

Kontakt:
Frida Grahn
frida.grahn@eg.se
+46 731 467 701

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/ 

© 2022 EG A/S. Varumärken och registrerade varumärken som tillhör tredje part i detta dokument tillhör respektive ägare.

mailto:frida.grahn@eg.se

	Effektiv hantering av fakturor och betalningar	
	Slide Number 2

