KASSA-OPMAAKMODULE
Uw betalingsverkeer nu waterdicht te organiseren
Kost het u veel tijd uw kasgelden en pinbetalingen dagelijks kloppend en compleet te krijgen? Of werkt u door dit probleem het kasboek maar 1 keer per week bij ? De optie Kassa-opmaakmodule biedt u de oplossing. Bij iedere factuur
kunt u de wijze van betaling registreren, ook deelbetalingen en incomplete betalingen. Van deze betalingen is het mogelijk op zogenaamde kassabonprinters een bewijs van betaling af te drukken wat zeker handig is indien er bijvoorbeeld op
een order een deel van het bedrag voldaan wordt. Alle uitgaven en ontvangsten worden via deze module geregistreerd,
ook bijvoorbeeld het contant betalen van de glazenwasser e.d. Per betalingspunt wordt aangegeven welke betaalwijzen
toegestaan zijn, uiteraard kan maar 1 kassalade per betalingspunt worden gebruikt.
Dagelijks kan men per betalingspunt de dagstaat opmaken, het kasgeld wordt geteld, de pinstroken worden uitgedraaid,
creditcardbetalingen, kadobonnen e.d. worden geteld en ingevoerd. WinCar geeft automatisch aan waar er verschillen
zijn en ondersteund via een overzichtelijk scherm direct de toegang tot het wijzigen van de betaalwijze bij de verschillende transacties (b.v. pin in plaats van kas of onjuist geregistreerde deelbetaling). Na akkoord voor de eventuele
verschillen kan de dagstaat definitief worden gemaakt. Het nieuwe startsaldo wordt vastgesteld en betalingen voor de
betaalwijzen behorende bij het betalingspunt worden voor die datum geblokkeerd en de betalingen kunnen worden
verwerkt naar de financiële module. Uiteraard zijn voor de verschillende processen instelbare autorisaties aanwezig.

De voordelen nog eens op een rij:







Alle gegevens vanuit één centraal punt, dus consistent en beheersbaar;
Geen handgeschreven kladkasboek meer;
Eenvoudig bijwerken en actualiseren van de betalingsgegevens;
Alle betalingen worden gejournaliseerd naar de boekhouding en bijbehorende facturen worden automatisch
afgeletterd;
Het opmaken van de dagstaat is in een handomdraai uit te voeren;
Alle betalingsstromen zijn eenvoudig te controleren en te volgen;
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