
BizPoint Business
Så mycket mer än en kassa

Kassa
Med BizPoint Business bestämmer du själv hur dina 
kunder ska betala. Välj mellan kontant, kontokort, 
presentkort, tillgodokvitto, faktura, autogiro, 
samlingsfakturering och annan betalning.

Försäljning av artiklar gör du med streckkodsläsare 
och tjänster hittar du snabbt i en lista. De produkter 
du säljer mest av får egna knappar. 

Samlingsfakturering
Samlingsfakturering är en populär funktion i BizPoint 
Business. Det innebär att kunden bara signerar en 
följesedel i kassan. Sedan skickar du samlingsfakturor 
till exempel en gång i veckan. Sparar mycket tid för 
både dig och din kund.

Kundreskontra med möjlighet att skriva ut både 
betalningspåminnelse och fakturakopia gör det  
enkelt att hantera dina fakturor och se till att du får 
betalt när du ska.



Autogiro 
Öka din kundkrets med trogna kunder genom att 
erbjuda betalning via autogiro. Det mesta av 
autogirohanteringen kan du sköta direkt på Internet i 
Autogiro Online. BizPoint kompletterar Autogiro 
Online med inrapportering av beloppen som ska dras 
och kontroll av inkomna betalningar efter dragning.

I BizPoint gör du enkelt de filer du behöver för
att uppdatera autogirot. Filerna med
betalningsinformation hämtar du sedan från din
internetbank och läser in i BizPoint så ser du tydligt 
vem som betalt och vem som inte har det.

Saknar dina kunder täckning på kontot när det
är dags för autogirodragningarna har Pilus ett
samarbete med GodFinans, som hjälper dig att få in
pengarna utan att du blir ovän med dina kunder.

Tjänstebokning
Bokar du tjänster? BizPoint Business har en 
snabbarbetad tidbok där du kan boka in arbeten på 
din personal. Genom att lägga upp tjänsterna i 
produktregistret hittar du dem snabbt vid bokning 
och det gör det även möjligt att sälja dem direkt från 
bokningen.

Kunden
Med BizPoint Business är det enkelt att hålla reda på 
dina kunder. All information finns samlad och 
lättillgänglig. I kundregistret finns de självklara 
uppgifterna som mejl, telefon och adress, men även 
information om vilket avtal kunden har eller om 
kunden har några särskilda förmåner. I journalen 
samlar du övrig information om kunden. Du kan till 
exempel kopiera in mejl som du skickar och får.

Statistik och 
rapporter
BizPoint Business innehåller ett stort antal rapporter 
inom flera områden. Marknadsrapporterna ger dig till 
exempel statistik över vilka produkter som säljer bäst 
och gör det möjligt att följa ditt företags utveckling.

Vill du motivera din personal genom att ge dem 
provision kan du i BizPoint Business enkelt skriva ut 
en rapport där du ser vad var och en har sålt.

Bland ekonomirapporterna hittar du de rapporter 
som krävs enligt kassalagen, såsom Z-dagrapporter. 
Dessutom ytterligare rapporter som 
bokföringsverifikat och transaktionslista, som hjälper 
dig att hålla reda på försäljningen och förenklar 
administrationen. 



Marknadsföring
Vill du göra effektiv marknadsföring mot dina 
befintliga kunder så är mejlutskick en bra metod. 
BizPoint har många fina urvalsmetoder så du når just 
de kunder du vill.

Produkter
Produktregistret i BizPoint kan hantera ett stort antal 
artiklar och tjänster. Indelning i grupper gör det 
enkelt att hitta och ger även möjlighet till avancerad 
kontering i bokföringen.

Prisberäkning hjälper dig att få ut den vinst från varje 
produkt som du tänkt dig. Lagret visar hela tiden hur 
många produkter som finns kvar. Du kan sätta 
minimiantal på varje produkt så ser du lätt när det är 
dags att beställa. 

Varje produkt är kopplad till en leverantör, vilket gör 
det enkelt att samla allt i en stor order istället för 
flera små. Med funktionen inleverans går det snabbt 
att uppdatera lagersaldot när det du beställt kommer.



Specifikation
BizPoint Business innehåller följande funktioner:

Kassa
• Rapporter och funktioner enligt 

kassalagen
• Ställbara knappar för produkter 

och funktioner
• Stöd för streckkodsläsare
• Stöd för integrerad kortterminal
• Autogiroavtal
• Fakturering
• Följesedel
• Samlingsfakturering
• Presentkort
• Tillgodokvitto
• Annan betalning
• Stöd för förmånskort
• Fri försäljning

Kunder
• Namn, mejl, adress, telefon m m
• Sökning på 14 parametrar
• Automatisk registervård

Journaler
• Textjournal
• Bildjournal

Tidbok
• Schemaläggning
• Smartbokning

• Fri bokning
• Sälja från tidboken

Företag
• Underföretag
• Faktureringsunderlag

Personal
• Namn, mejl, adress, telefon m m
• Säkerhets- och 

behörighetssystem
• Schemaläggning 
• Journal
• Lönerapporter
• Provisionsunderlag
• Arbetstidsrapporter
• Id-kort med streckkod 

Produkter
• Leverantörer
• Artikelregister
• Lager och inventering
• Inköp
• Arbete/Tjänster
• Prisberäkning
• Import av digitala prislistor
• Utskrift av prislappar med 

streckkod

Ekonomi
• Kundreskontra
• Betalningspåminnelse
• Autogiro
• Gruppkontering

Rapporter / Utskick
• Rapporter med många 

valmöjligheter
• Avancerat urval för utskick
• Utskick via mejl
• Utskick via post

SafeIT
• Säkerhetskopiering
• Återställning
• Databasvård
• Import/Export

Service Center
• Uppdatering av programvara
• Hämta licens
• Förslagslåda

Övrigt
• TCP/IP-nätverk
• Omfattande inbyggd hjälp
• Självstudiekurs
• Support via mejl och telefon
• 35 valbara designer

BizPoint utvecklas kontinuerligt och skillnader kan därför finnas mellan produktblad och levererad programvara. 
Verifiera viktiga funktioner med din återförsäljare före order.
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