Omdat
debiteurenbeheer
makkelijk
moet kunnen

Hoe werkt Salvo

Onderhoud & Rapportages
Bepaal uw focus door middel van verschillende

Debiteur informatie

rapportages. Onderhoud van statusregels
en dergelijke kunt u eenvoudig zelf.

Informatie over de debiteur komt
1 op 1 uit uw boekhouding.

Notities

Telefoongesprekken en emailcorrespondentie verwerkt
u heel eenvoudig in notities. Een overzicht van de
notities draait u uit middels een druk op de knop.

Openstaande facturen

Financiële informatie

Salvo berekent aan de hand van geïmporteerde
informatie de totalen.
Heeft u een betalingstoezegging ontvangen?
Voer een agenda datum en statusregel in.
Heeft u informatie die op uw netvlies moet staan?
Deze voert u in als belangrijke info.

Een overzicht van openstaande facturen komt
rechtstreeks uit uw boekhoudsysteem.

Contact Personen

Voer een contactpersoon in die invloed
heeft op betaling van uw factuur.

Correspondentie

Beheer uw eigen standaard herinneringen
en verzend deze in PDF eenvoudig per
email onder uw eigen bedrijfsnaam.

Wat levert het u op?
Resultaat

Besparen

Voordelen

de productiviteit van de gebruiker.

met een boekhoudsysteem. Het

waardoor debiteurenbeheer een leuke

Debiteuren worden frequenter

koppelen kan de gebruiker zelf. Het

bezigheid wordt.

herinnerd, wat leidt tot snellere betaling

dagelijks koppelen duurt slechts 2

PLUG & PLAY: direct inzetbaar en

van openstaande facturen.

minuten.

past zich eenvoudig aan in geval van

Het gebruik van SALVO verhoogt

SALVO is Plug & Play in haar koppeling

Verhoogt gebruikers tevredenheid

systeemwijzigingen.

Klanttevredenheid

Bespaar uzelf hoge ICT kosten inzake

Waarborgen van klanttevredenheid.

Door het eenvoudig registreren van

het bouwen van een geautomatiseerde

Geen licentie per gebruiker.

alle acties, worden klachten sneller

koppeling die niet door uzelf te

In uw eigen huisstijl.

en adequater opgelost.

beheren is wanneer er wat wijzigt in
het boekhoudsysteem. Vaak gaan

Interesse?

SALVO voorkomt ad-hoc

dergelijke koppelingen gepaard met tal

debiteurenbeheer doordat de gebruiker

van foutenrapportages en neemt het

SALVO. Neem contact met ons op door

aan de hand van een ordelijk dossier

een hoop tijd in beslag.

te bellen naar 010 752 3743

te werk gaat en acties dus opbouwend
kan inzetten.

Graag laten wij u een demo zien van

of mail ons op: info@salvors.nl.

www.salvors.nl

