Automatyczne fakturowanie

Kiedy i dlaczego warto automatycznie fakturować?
Automatyzacja procesu sprzedaży.
Automatyczne generowanie faktur usprawnia procesy sprzedażowe poprzez wyeliminowanie czasochłonnego i kosztownego etapu sprzedaży,
którym jest manualne wystawianie faktur. Jest szczególnie zalecane Klientom, którzy prowadzą sklepy internetowe lub świadczą usługi o bardzo
dużym wolumenie sprzedaży.
CaseLayer oferuje rozwiązania IT pozwalające na monitorowanie kolejnych etapów zamówienia, a w szczególności statusu płatności, na
podstawie którego uruchamiają się odpowiednie procesy zmierzające do automatycznego wygenerowania faktury. Od momentu złożenia
zamówienia Platforma CaseLayer, na której jest uruchomiony odpowiedni komponent API, śledzi status zamówienia i w momencie otrzymania
potwierdzenia transakcji, automatycznie tworzy fakturę i wysyła ją do kupującego. Ponadto w przypadku złożenia reklamacji czy zażądania
zwrotu system automatycznie wyśle powiadomienie (link) do sprzedawcy, a system zgodnie z jego decyzją, wyrażoną przy pomocy specjalnego
formularza, podejmie odpowiednie działanie i automatycznie wystawi fakturę korygującą bądź nie. Faktury są dostarczane w formie linku lub
w formie załącznika do wiadomości e-mail, a wszystkie dokumenty sprzedażowe są archiwizowane.

Sprzedaż usług naliczanych według zużycia.
Automatyczne generowanie faktur usprawnia proces sprzedaży produktów i usług, a w szczególności usług hostingowych, chmurowych i data
center, których wartość stanowi suma obejmująca: stałą miesięczną opłatę, opłatę dodatkową obliczaną w oparciu o rzeczywiste zużycie oraz
opłaty za pozostałe oferowane produkty/usługi/zasoby.
CaseLayer dostarcza system, którym m.in. na bieżąco analizuje z jakich dodatkowych produktów/usług/zasobów korzysta zamawiający, oblicza
ich rzeczywiste zużycie i na jego podstawie określa ich koszt, a następnie na koniec każdego miesiąca generuje faktury. Jest to optymalne
rozwiązanie dla usług typu on-demand (na żądanie).

Jednorazowa sprzedaż.
Automatyczne generowanie faktur obsługuje także płatności za jednorazowe zakupy produktów lub usług. Proces sprzedaży odbywa się przy
braku bezpośredniej interakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym. Kupujący zamawia produkt/usługę, dokonuje płatności, a system oparty na
Platformie CL monitoruje jej status. W momencie uzyskania informacji, że płatność została zrealizowana, system generuje fakturę i przesyła ją do
kupującego.
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Przebieg wdrożenia automatycznego generowanie faktur
Analiza potrzeb firmy Klienta ze względu na rodzaj i typ wystawianych faktur.
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CaseLayer analizuje potrzeby Klienta, a w szczególności gamę oferowanych przez niego produktów/usług oraz rodzaj generowanych dokumentów
sprzedażowych. Następnie przedstawia propozycje, które dokumenty sprzedażowe - faktury będą odpowiednie dla danego typu produktu/usługi:
• Faktura wg zużycia - faktura wystawiana na koniec miesiąca, zawierająca stałą miesięczną opłatą oraz dodatkowe płatności naliczane według
zużycia jednostek, zużycia dodatkowych zasobów, płatności za zakup dodatków w danym miesiącu, a także możliwość aktualizacji planu
- z mniejszego na większy i odwrotnie;
• Faktura cykliczna - faktura wystawiana regularnie co miesiąc i opiewająca na określoną, stałą kwotę;
• Faktura jednorazowa - faktura wystawiona i wysłana do Zamawiającego/Kupującego po wykonaniu płatności (transakcji).

Synchronizacja danych
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CaseLayer analizuje aktualny stan systemu bazodanowego Klienta, w którym są przechowywane informacje o transakcjach przychodzących,
wychodzących oraz o zwrotach. Po zbadaniu systemu, określa, które elementy z bazy danych (tabele, kolumny) są niezbędne do prawidłowego
wystawienia dokumentu sprzedażowego. Następnie zostaje zaprojektowany nowy system bazodanowy, który synchronizuje dane ze wszystkich
systemów przechowujących informacje o transakcjach (np. z kilku sklepów).

Generowanie i wysyłanie faktur
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Platforma CL pozwala na tworzenie najbardziej optymalnych dla Klienta scenariuszy fakturowania. Klient m.in. może :
• określić czas, w którym będą automatycznie generowane faktury,
• określić zasady wysyłania powiadomień e-mail i sms,
• wydłużyć terminy płatności za produty/usługi dla wybranej grupy kontrahentów,
• udzielić rabatu, gdy płatność za usługi/produkty osiągnęła określony pułap,
• naliczyć opłaty franczyzowe.
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Skontaktuj się z nami

Kontakt:
kontakt@caselayer.pl
PL +48 (22) 208 5206
US +1 (415) 800 4908

Biuro:
CaseLayer Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23
35-105 Rzeszów
NIP: 8133713393
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do KRS: 0000596015
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
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