
Veritum Sprzedaż

System obsługuje dokumenty sprzedaży w oparciu o kartoteki materiałowe, działalność 
magazynową, usługową i inne czynności. Pozwala na tworzenie indywidualnych cenników, 
obsługę limitów kupieckich i szerokie możliwości naliczania rabatów procentowych 
i kwotowych do cen i wartości. System obsługuje przedpłaty z rozliczeniem częściowym, 
umożliwia wystawienie faktur PRO FORMA z możliwością rezerwacji towaru oraz zapis 
i emisję faktur w PDF jak i import i rozliczanie zapłat za transakcje (Polcard). 

Veritum 25 lat doświadczeń!

Obsługa faktur, faktur korygujących i paragonów fiskalnych.

Charakterystyka

Korzyści

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Elastyczne gromadzenie danych do zafakturowania z wielu 
punktów w systemie.

Łatwa kontrola i obsługa kontrahentów (limity kupieckie,
należności przeterminowane).

Minimalizacja błędów i nieefektywnych działań dzięki
kontrolom podczas prowadzenia rejestru umów,
obsługi zamówień klientów, rezerwacji towarów w magazynie.

Wiele specjalistycznych funkcjonalności jak sprzedaż
detaliczna czy sprzedaż paliw z bezpośrednią komunikacją
z dystrybutorami.
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Sprzedaż

Moduł zapewnia kompleksową, wielowariantową obsługę sprzedaży we wszystkich sferach 
działalności przedsiębiorstwa. Specyfikacja towarów i usług może być realizowana w pełni 
samodzielnie (bez powiązania z innymi podsystemami), lub realizowana pełna kontrola 
pozycji sprzedaży z przygotowanymi wykazami usług i towarów wraz z kontrolą stanów 
magazynowych. Uaktywnić można rodzaje stosowanych rabatów procentowych i kwotowych, 
sposoby wyliczania podatku VAT, domyślne podpowiedzi, sposoby wystawiania oraz 
numeracji dokumentów jak i włączyć obsługę limitów kupieckich wraz z kontrolą należności 
przeterminowanych (śledzenie stanu należności kontrahenta). Dostępna jest sprzedaż w PLN 
oraz w walucie obcej, wystawianie faktur PRO-FORMA, faktur zbiorczych (do wielu paragonów), 
sprzedaż na pracowników czy obsługa drukarek fiskalnych.

Sprzedawca – sprzedaż detaliczna

W oparciu o wykaz punktów sprzedaży detalicznej możliwa jest obsługa sprzedaży w 
uproszczony sposób, przy maksymalnym ograniczeniu zakresu wprowadzanych danych, przy 
użyciu wielu podpowiedzi i ustawień domyślnych. Do wprowadzania kodów towarów i usług 
zalecane jest stosowanie skanera kodów kreskowych.

Stacja paliw

Funkcja współpracująca bezpośrednio z dystrybutorami na stacji paliw (w oparciu o sterownik 
programowy firmy PCS s.c. lub Petroconsulting). Umożliwia sterowanie dystrybutorami, 
sprzedaż paliwa i innych usług.

Zamówienia

Moduł wspomaga przyjmowanie zamówień od klientów na towary 
i usługi. Obsługa zamówień polega na wprowadzeniu danych 
o kontrahencie, terminie i warunkach realizacji, a następnie określeniu 
specyfikacji towarów i usług. W przypadku towarów możliwe jest 
również dokonanie rezerwacji towaru we wskazanym magazynie.

Rozliczanie transakcji POLCARD

Dla firm prowadzących sprzedaż z możliwością zapłaty kartami 
płatniczymi za pomocą terminali obsługiwanych przez Polcard, 
moduł ten znacznie ułatwia możliwość powiązania i rozliczania 
przekazanych przez operatora zapłat z dokonanymi sprzedażami. 

Fakturowanie okresowe

Moduł umożliwia prowadzenie wykazu wszystkich umów z klientami 
dotyczących cyklicznego świadczenia usług, w celu ich okresowego 
fakturowania. Zarejestrowana może być umowa główna wraz ze 
wszystkimi zmianami (aneksami). Opis umowy zawiera niezbędne 
informacje do wystawiania sprzedaży. 

Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!
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