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Kundregistret
Kundregistret utgör basen för flera funktio-
ner i systemet. Här finns uppgifter om kon-
taktman på inköps- och ekonomiavdelning-
en samt betalningsvillkor, kreditgräns, le-
veranssätt, leveransadresser, kategori, di-
strikt, säljare och budget. Samtliga fakturor 
visas med totalt utestående saldo och förfal-
let belopp samt senaste inbetalnings- och 
kravdatum. Kundens personal kan läggas in  
i kontaktregistret som blir kopplade till 
kunden.

Kundinbetalningar
Inbetalningar registreras med faktura-
nummer. Kundens namn och adress visas 
samt ekonomikontakt med telefonnummer. 
Varje inbetalningsavi summeras vid regi-
strering då flera fakturor betalas. Borttag av  
små restbelopp sker automatiskt. Dagstota-
ler visas vid registrering för att förenkla 
avstämningen av plus- och bankgiro. Bort-
bokning av hel eller del av faktura kan ske 
för rabatter, osäkra fordringar m.m. Hante-
ring av tillgodohavanden sker mot kundens 
a conto och kontot förskott från kunder.

Påminnelse
Betalningspåminnelse skrivs med önskat 
intervall. Senaste kravdatum finns i kund-
registret. Enstaka påminnelser för viss 
kund kan skrivas ut mellan varje kravtillfäl-
le. Förfallna samt ej förfallna fakturor visas 
i varsin kolumn med totalt förfallet belopp. 

Kravtext kan läggas upp i tre nivåer. På 
påminnelsen anges egen kontaktperson och 
senaste uppdaterade betalningsdag. För att 
visa hur kundfordringarna fördelas i tiden 
finns en åldersanalys som visar de utestå-
ende fakturorna fördelade månadsvis på 
förfallodatum antingen per kund eller to-
talt.

Kundfakturor
Samtliga fakturor kan visas i ett eget fönster  
för respektive kund. Där visas även totalt 
förfallet belopp samt totalsaldo. Restbe-
lopp, förfallodatum samt inbetalningsda-
tum visas på varje faktura.

Räntefakturering
I kundregistret anges om kunden skall rän-
tefaktureras samt om avvikande räntesats 
används. Räntan beräknas för varje betal-
ning med hänsyn till angivet antal respitda-
gar. Beräkningen sker då från förfallodagen 
enligt vald räntemodell. Hänsyn tas till an-
givet lägsta fakturabelopp.

Enskild faktura kan märkas som ej räntebä-
rande. Förfallodatum och antal utskrivna 
krav kan ändras för varje faktura. På kun-
dens konto visas räntefakturan med ett ”r” 
efter fakturanumret.

Reskontralista
Reskontralistan kan användas till flera 
uppgifter; avstämning mot huvudbok för 

Kundreskontra
Produktblad – Funktioner, Gardeco Affärssystem

A F F Ä R S S Y S T E M



A F F Ä R S S Y S T E M

önskad månad, kravbearbetning genom 
urval på antal krav och storlek på faktura-
beloppet. Här visas kundens ekonomian-
svarige med telefonnummer.

A contolista används för avstämning av 
kontot förskott från kunder. Den visar inbe-
talda och öppna poster per kund.

Factoringlistan skrivs separat för kontroll 
med finansbolaget.

Saldolistan visar totalen för varje kund 
samt för hela företaget. Den används nor-
malt för avstämning mot redovisningen.

Presentkortslistan ger även den en avstäm-
ning mot redovisningen. Den visar ej inlös-
ta presentkort samt tillgodokvitton för valt 
datum.
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