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Infostudior är smidiga sök- och informationsrutiner. Med 
faktureringen kommer möjlighet att söka och sammanställa 
information ur kundreskontran. Du kommer att kunna skapa 
bevakning på obetalda fakturor eller fakturaunderlag som 
ännu inte fakturerats. Du styr själv den information som ska 
sammanställas och med den sammanställda informationen 
kan du också skapa önskvärda diagram.

För dina 
debiterings- 
och kravrutiner.

A contofakturering, påminnelser i olika nivåer, räntefakturering, 
flera olika rabattsystem, likviditetsprognoser och... Pyramid Faktu-
rering har vad du behöver!

Fakturera som du vill
Fakturorna skrivs enkelt ut faktura för faktura, eller med sam-
lingsfakturering för varje kund, dagligen,  veckovis eller månads-
vis. Faktureringen innehåller också attestrutiner där du kan be-
stämma vad som ska faktureras eller inte ner på transaktionsnivå. 
Kanske finns det också hyror, serviceabonnemang och liknande, 
som ska faktureras med kalendarisk regelbundenhet. Lägg upp i 
Pyramid hur du vill ha det. Bestäm om ränta och kravavgifter ska 
påföras, eller om den helt eller delvis ska efterskänkas. För varje 
inbetalning visar Pyramid alltid hur stor den eventuellt upplupna 
räntan är.

Flera prissystem
Faktureringen innehåller flera olika pris- och rabattsystem t ex 
rabattmatris, stafflade priser, mängdrabatt, kundstyrda priser 
och/eller rabatter, manuella priser/rabatter, påslag på inköpspris, 
rabatt på försäljningspris och totalrabatt på fakturan. Pyramid 
hanterar även kampanjpris.

ROT & RUT
Många fakturor kan det bli och då behövs en rutin för att bevaka 
dessa Rot- eller Rutfakturor. Du ges ett bra stöd för att ha kontroll 
på vad som är inskickat eller vad du behöver skicka in till Skatte-
verket för begäran om utbetalning. 

Rapporter
En mängd olika reskontra- och betalningsrapporter följer med 
faktureringsmodulen. Med Pyramid kan du i mitten av januari 
begära ut en reskontrajournal som den såg ut den 31 december. 
Korrekt reskontra kan alltså skrivas ut när som helst för valfritt 
datum. 
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Återförsäljare:

Likviditetsprognos
En lätthanterad och tydlig likviditetsprognos som ger 
dig den information du behöver. Likviditetsprognosen 
ger dig en samlad bild av kommande in- och utbetal-
ningar. 

I Pyramid är det dessutom möjligt att lägga in mallar, 
som tar hänsyn till utbetalningar vid sidan av leveran-
törsreskontran: löner, skatter, räntor, hyror etc. 

Även orderstock och inköpsstock beaktas. Dessutom 
tas ingående likviditet med. Prognos kan göras per 
dag, vecka eller månad.

Återförsäljare:

Pyramid har under sina mer än 30 år i branschen utveck-

lats till att vara marknadsledande inom sitt segment. Det 

smidiga gränssnittet öppnar affärssystemet för företagets 

alla anställda.  Pyramid Business Studio fungerar lika en-

kelt och säkert för den daglige användaren som för den 

sporadiske informationshämtaren i små och medelstora 

företag. Pyramid Business Studio är ett funktionellt, lätt-

hanterligt och komplett ekonomi- och affärssystem som 

innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och 

e-handel. För mer information om Pyramid och var du 

hittar din närmaste återförsäljare: www.unikum.se
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”  Med Pyramid håller vi enkelt koll på våra projekt 
från rapportering till fakturering!”

”  I princip sekunden efter att teknikern ute på fältet 
rapporterat nerlagt tid, får ansvarig på kontoret 
upp arbetet, kan gå igenom och fakturera utan 
fördröjning.”

”  Idag använder alla på företaget pyramid, de vikti-
gaste modulerna är order/fakturering och prisinläs-
ningen.”

Nöjda kunders röster:


