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Josefinan
ominaisuuksia
ovat mm. myyntireskontra,
laskutuksen raportointi
vuosittain, hyvityslaskut,
huomatuslaskut ja

Helppo pilvilaskutuspalvelu

asiakasrekisteri.

Siirtymällä sähköiseen pilvilaskutuspalveluun säästät aikaa ja kustannuksia.
Verkkolaskutustilin avaaminen on yhtä helppoa kuin
sähköpostitilin luominen.

Toisin kuin luullaan, verkkolaskutus ei ole vaikeaa ja teknistä, vaan hyvinkin helppoa.
Laskutuspalvelu kulkee mukanasi aina, voit laskuttaa asiakkaitasi helposti älypuhelimelta
tai tabletilta pilvipalvelun avulla ilman maksupäätteitä. Näet myös myyntireskontran
avulla yhdellä vilkaisulla onko laskujen maksaminen myöhässä ja voit lähettää
tarvittaessa maksumuistutuksen entisen laskun perusteella.

JoseFINA

helppo pilvilaskutus

Kokeile laskutuspalvelua ilmaiseksi 30 päivää, käy
kirjautumassa palveluun osoitteessa jfina.juuduu.fi!

jfina.juuduu.fi

Laskun luominen on tehty helpoksi.
Luot laskun minuutissa, uusi tuote
tallentuu automaattisesti tuoterekisteriin,
samoin uusi asiakas tallentuu ilman erillistä
tallennusta käytettäväksi myöhemmissä
laskuissa.

Sähköinen
lasku

LUO LASKU
Voit lähettää laskun perinteisesti
tulostettuna postissa tai lähettää sen
suoraan PDF -muodossa asiakkaasi
sähköpostiin. Kaikki laskutuksen osat
toimivat sähköisesti pilvipalvelussa. Näet
koontasivulla kokonaistilanteen, paljonko
on laskutettu, mitä on maksamatta ja mitkä
ovat ALV:n osuudet eri laskuissa
kuukausi- ja vuositasolla.

Josefina on
helppokäyttöinen,
luot laskun ja lähetät
sen alle
minuutissa

PDF -lasku

Juuduu luo
automaattisesti
PDF -laskun
aineistosta
jonka luot

Myyntireskontra

Raportointi

Voit nyt lähettää kaikki Josefinalla luodut laskut sähköpostilla suoraan
laskutusohjelmasta asiakkaillesi. Laskujen lähettäminen tai
tulostaminen ei maksa mitään, maksat ainostaan kuukausiveloituksen
ja voit käyttää palvelu huoletta erittäin edullisesti. Voit myös tulostaa
laskun itse PDF muotoon ja antaa suoraan asiakkaalle, lähettää
sähköpostilla erikseen tai postillaa lasku perinteisen postin
kuljetettavaksi.
Siirtymällä sähköiseen laskutukseen säästät aikaa ja kustannuksia.
Verkkolaskutustilin avaaminen on yhtä helppoa kuin sähköpostitilin
luominen. Voit lähettää laskuja välittömästi tilin avattuasi ja nähdä
tulovirran helpon raportoinnin ansiosta. Lasku on perillä nopeasti, eikä
muita toimenpiteitä tarvita. Saat kaikista laskuista PDF -kopion
halutessasi ja voit tulostaa koko vuoden laskut yhteen
PDF -tiedostoon tarvittaessasi.

Jos haluat kokeilla laskutuspalvelua ilman riskiä, luo
palvelussamme yritystili jota voit kokeilla
ilmaiseksi 30 päivää. Saat palvelun käyttösi
5 minuutissa rekisteröitymällä palveluun
osoitteessa jfina.juuduu.fi i
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