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Som du
vill ha det

Företag har olika rutiner för registrering av inkommande fakturor. 
I ett entreprenadföretag är det vanligt att registrera fakturorna 
vid ankomst medan ett handelsföretag kanske direkt vill stämma 
av fakturan mot inköpsordern. Pyramid Leverantörsreskontra låter 
dig arbeta som du är van.

Ankomstregistrering
Det finns inte alltid tid eller möjlighet att omgående ta hand 
om en leverantörsfaktura i sin helhet. Då kan det vara bra att 
använda sig av Ankomstregistrering. Fakturan bokas på ett inte-
rimskonto, och momsen kan omedelbart lyftas. Även avdelningar 
och objekt kan preliminärkonteras om så önskas, för att få fram 
aktuella rapporter.

Slutkontering
Pyramid erbjuder tre olika sätt att hantera slutkontering. Enbart 
kontering, kontering i kombination med inköpskontroll eller 
orderpåföring.

Betalningar
Betalningar kan ske med girering, kontoinsättning och utbetal-
ningskort samt även via utländskt post- och bankgiro eftersom 
Pyramid hanterar olika valutor. Som stöd för avstämningsarbetet 
kan en betalningslista skrivas ut. Girering inom landet kan göras 
i euro.

Centraler
Med Leverantörsreskontran kommer leverantörscentralen och en 
specifik central för att få all information kring en specifik leveran-
törsfaktura, leverantörsfakturacentralen. Centralerna ger dig all 
information på ett ordnat och logiskt sätt. På ett enkelt sätt ser 
du bokföringen, betalningar, attestinformation, kopplade inköp 
och projekt m.m.

Rapporter
En mängd olika reskontra- och betalningsrapporter följer med 
Leverantörsreskontran. Med Pyramid kan du i mitten av januari 
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Återförsäljare:

begära ut en reskontrajournal som den såg ut den 31 
december. Korrekt reskontra kan alltså skrivas ut när 
som helst för valfritt datum. 

Infostudior är smidiga sök- och informationsrutiner. 
Med Leverantörsreskontran kommer möjlighet att 
söka och sammanställa information ur reskontra 
och betalningsregister. Du kommer att kunna skapa 
bevakning på obetalda fakturor eller ej slutkonterade 
leverantörsfakturor. Du styr själv den information som 
ska sammanställas och med den sammanställda infor-
mationen kan du också skapa önskvärda diagram.

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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Nöjda kunders röster:

” Att hantera tusentals företags kund- och leve-
rantörsreskontra i en och samma administrativa 
plattform ställer förstås krav på systemet.”

” I det fall verksamheten utvecklas och nya krav 
uppstår känns det tryggt att veta att systemet är 
flexibelt och kan anpassas efter våra behov”


