
Magenta Fakturering

Magenta Fakturering är ett kraftfullt och lättanvänt
faktureringsprogram för små och medelstora företag.

Redan i grundversionen har du alla funktioner för att
skapa fakturor och hantera ett kundregister och
lager med ett obegränsat antal kunder, artiklar och
fakturor.

Programmet skriver ut fakturor på vanligt papper (vitt
eller förtryckt), som PDF-fil eller som Svefaktura.

Svefakturor kan skickas vidare direkt inifrån program-
met till valfri mottagare via ett samarbete med
Ekopost.se.

Ett faktureringsprogram för Windows

I Magenta Fakturering kan du göra en mängd olika inställningar för
att programmet ska passa just dig och ditt företags sätt att arbeta. Ett
antal färdiga fakturamallar medföljer som du lätt ändrar i en speciell
formulärredigerare.

Fakturor, ordererkännanden, leveransbekräftelser,
påminnelser och andra dokument kan skrivas ut som
vanligt eller e-postas som PDF-filer direkt inifrån
programmet.

Magenta Fakturering kan byggas ut med en mängd
tilläggsmoduler i takt med att behoven ökar.

Exempel på tilläggsmoduler är orderhantering,
webborderkoppling, fleranvändarversion, valuta-
hantering, restorderhantering, kassaregister-
utförande samt STE-utskrifter för Postnords frakt-
handlingar. Se vidare vår prislista för en fullständig
förteckning över tilläggsmoduler.

Inmatningsfönstret för fakturaregistrering.

Grundinställningarna i Magenta Fakturering.

Det finns flera varianter på order- och fakturaradens utseende. Du kan förinställa vad
som passar dig bäst men ditt val kan ändras från faktura till faktura.

Ovan: Variant vid restorderhantering

Ovan: Variant med en extra kolumn för ”Levererat antal”.

En närmare titt på order- och fakturaraden

Ovan: En variant med endast benämning och belopp.

Ovan: Artikelnumret går att dölja trots att artikelregistret fortfarande är åtkomligt.

Här ovan det mest klassiska utseendet med Artikelnr, Benämning, Antal, osv.

Anmärkning: Rabattkolumnen R% syns
endast på utskriften om den används.

Ladda ner en gratis 30-

dagars demoversion från

www.magenta.se



Fakturautskrifter
Med funktionen ”Redigera formu-
lär” kan du anpassa utseendet på
fakturor, påminnelser och lik-
nande efter dina önskemål.
Till din hjälp finns en mängd fär-
diga formulär att utgå ifrån. Du
kan även anpassa formuläret till
förtryckta papper eller låta
Magenta skriva ut alla uppgifter in-
klusive företagets logotyp på van-
ligt vitt papper. Vidare finns det
även färdiga formulär för utskrift
på blanketter med PlusGiro- eller
Bankgirotalong.
Fakturorna kan även skickas vi-
dare för extern utskrift, kuverte-
ring och brevpostning hos Eko-
post genom  ett inbyggt gränssnitt.

Rapporter
Rapportmöjligheterna är omfat-
tande med många olika alternativ
och urvalsmöjligheter. Bl.a. finns
följande rapporter: fakturalista,
periodlista, betalda fakturor, obe-
talda fakturor, kvartalsredovisning
EU-moms, bokföringsunderlag
med ”Nästa i tur”-funktion, kund-
reskontra, kundlista, artikellista,
fakturerade artiklar.

Kundregister
Kundnumret, upp till 13 tecken,
kan vara numeriskt eller alfanume-
riskt. Uppgifter som ”fakturerat
belopp” och  ”vår fordran” upp-
dateras automatiskt för varje kund.
Programmet håller reda på faktu-
rerat belopp för denna period, fö-
regående period samt ackumule-
rat.
För varje kund kan du ange för-
säljningsvillkor, rabatter på varu-
grupper, betalningsvillkor, vilken
prislista som gäller för kunden, etc.
På varje kundkort finns ett väl till-
taget anteckningfält för note-
ringar.
Från kundkortet kan du enkelt
söka kundens alla fakturor och
order.
Vid fakturering räcker det att ange
en del av kundnamnet eller kund-
numret för att söka upp rätt kund
och hämta alla uppgifter till fak-
turan.

Artikelregister
Artikelnumret, upp till 17 tecken,
kan vara numeriskt eller alfanume-
riskt.

Registret innehåller bl.a. uppgifter
om inköpspris, leverantör, lager-
saldo.

För varje artikel kan du ange upp-
gifter om beställningspunkt. På så
sätt kan du enkelt skapa inköps-
underlag. Artiklarna kan delas upp
i varugrupper. För varje artikel re-
dovisas omsättning, antal sålda
enh. TB m.m.

Fakturering
Programmet hanterar faktura, kre-
ditfaktura, kontantnota, postför-
skottsfaktura, förskottsfaktura och
räntefaktura.
Fakturamottagare hämtas från
kundregistret eller direkt-
registreras på fakturan för att där-
efter sparas i kundregistret om så
önskas. Sökning av kund sker an-
tingen på kundnummer eller fir-
manamn.
Debiteringsfältet kan du fylla i för
hand eller enkelt hämta artiklar di-
rekt från artikelregistret.
Programmet kan hantera alla
momssituationer, inklusive export
och eu-försäljning samt omvänd
skattskyldighet inom byggbran-
schen. Priser kan både hanteras
inkl-moms och exkl-moms.
Upp till 148 rader per faktura.
Du kan välja mellan flera olika
utseenden på fakturaraderna.
Fakturor kan sökas på faktura-
nummer, kund, belopp, datum
m.m.

Kundreskontra
Betalningar kan markeras manu-
ellt eller automatiskt via åter-
redovisning med Bankgirots Bg-
Max och/eller PlusGirots TotalIn.
Efterhand som fakturor prickas av
som betalda kan du enkelt kontrol-
lera vilka som eventuellt förfallit
och ska påminnas. I grund-
inställningarna anger du hur du

Tilläggsmoduler
Även om Magenta redan i grund-
utförandet klarar det mesta, finns
dessutom en serie tilläggsmoduler.
Exempel på tilläggsmoduler ät:
Orderhantering, restorder-
hantering, fleranvändarversion,
valutahantering, webborderkopp-
ling, kassahantering, koppling till
Pacsoft, OCR-hantering för Plus-
och Bankgirot, STE-utskrift för
Postnords frakthandlingar.

vill att påminnelser skall hanteras
när  det gäller antal, tidsrespit, osv.

Du skapar lätt dina egna
påminnelseformulär med den text
och formulering som passar er
policy. Påminnelserutinen är auto-
matisk men inte mer än att du har
kontroll över vad som händer. Du
kan exempelvis ta bort enstaka på-
minnelser. Du har även möjlighet
att backa gjorda påminnelser.

Påminnelseutskrifter kan antingen
göras som en kopia på fakturan el-
ler som ett kontoutdrag.

Snabbfakta  Magenta  Fakturering
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Du kan arbeta med artikelregister eller skriva fritext direkt på
fakturaraderna.

Exempel på fakturautskrift (på papper, PDF-fil eller som Svefaktura).

-
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Systemkrav
Windows XP Service Pack 3 eller
senare inklusive Windows 10.

PDF och Svefaktura
Programmet klarar även utskrift
av PDF-fakturor och Svefakturor
(elektroniska fakturor). Svefaktur-
orna skickas elektroniskt via Eko-
post direkt inifrån programmet.

E-post
Fakturor, ordererkännanden, leve-
ransbekräftelse, påminnnelser och
många andra dokument kan e-pos-
tas direkt inifrån Magenta.

Webborderkoppling
En av tilläggsmodulerna är ”Webb-
orderkoppling” som gör att du kan
ta emot beställningar från din
webbshop direkt in i programmet.
Inkommande order visas i en
inkorg och kan sedan bearbetas
med några få musklick, med lika
stor kontroll över vad som händer
som om du hade matat in dem ma-
nuellt, se ”Koppling till webb-
shop” på vår hemsida.

Inläsning av priser m.m
I Magenta kan du importera och
exportera data. Du kan t.ex. expor-
tera artikelregistrets priser för be-
arbetning i ett kalkylprogram och
sedan läsa tillbaka de bearbetade
uppgifterna. Du kan även impor-
tera prislistor som semikolon-
separerade textfiler och/eller an-
vända programmets inbyggda
funktion för generell prisjustering.


