
aums.asseco.com

AUMS
Billing Smart.



AUMS
Billing Smart.

AUMS Billing Smart to system bilingowy, który zapewnia przedsiębiorcom sprawną obsługę klienta 
i umożliwia cykliczne, a także masowe rozliczanie sprzedaży towarów oraz usług. Posiada prosty 
i elastyczny mechanizm konfiguracji, dzięki czemu wprowadzanie nowej oferty na rynek możliwe 
jest bez prac programistycznych. Skraca to znacznie Time to Market i pozwala na jej sprawne udo-
stępnianie klientom. Rozwiązanie jest oferowane w modelu SaaS.  

• abonamentu w telewizjach kablowych 

i satelitarnych,

• abonamentu medycznego,

• czesnego w szkołach i na uczelniach,

System może służyć do rozliczania między innymi: 

Kluczowe korzyści. 

• abonamentu za parking,

• prenumeraty gazet,

• ubezpieczeń,

• innych.

Sprawne fakturowanie 

produktów oraz usług.

Realizacja pełnego procesu 

offer to cash.

Prosta i szybka

konfiguracja

Elastyczna konfiguracja 

katalogu towarów i usług

Krótki Time to Market

Otwarta architektura systemu 

umożliwiająca jego dalszą 

rozbudowę



• Konfigurator nowych towarów i usług.

• Fakturowanie ręczne.

• Fakturowanie cykliczne i masowe usług 

abonamentowych.

Kluczowe funkcjonalności. 

• Obsługa finansowa.

• Księga pomocnicza.

• Windykacja należności.

• Raporty sprzedażowe i podatkowe.

•  Rozrachunki 
•  Wpłaty
•  Polecenia zapłaty
•  Potwierdzenia salda

AUMS
Billing Smart

Obsługa finansowa:

•  Ustalenie planu ratalnego
•  Niezależne raty
•  Raty dołączane do faktur

Sprzedaż ratalna:

•  Księga pomocnicza 
•  Raporty finansowe
•  Raporty podatkowe

Księgowość 
i sprawozdawczość

•  Proces windykacyjny 
•  Wyszukiwanie zadłużeń
•  Dokumenty windykacyjne

Windykacja:



Sprawne rozliczenia produktów i usług

Krótki Time to Market

Uruchomienie rozliczania nowego towaru lub usługi rozpoczyna się od zdefiniowania produktu. W trakcie jego konfi-

guracji możliwe jest ustalenie zasad kwalifikacji podatkowych (daty wymagalności podatku, stawki podatku). W kolej-

nym etapie tworzone są oferty, które są następnie wyceniane. Na ich podstawie wystawiane są faktury jednorazowe. 

System umożliwia również przygotowanie umów dla ofert oraz ich automatyczne fakturowanie (masowo i cyklicznie). 

AUMS Billing Smart posiada elastyczny mechanizm konfiguracji towarów i usług. Dzieki temu uruchomienie rozliczeń 

nowego produktu jest możlwe bez zmian programistycznych, a udostępnienie nowej oferty może się odbyć w czasie 

krótszym niż 1 godzina od przekazania wytycznych do administratorów systemu. 

Oferty

Rozliczenia cykliczne
usług abonamentowych
(fakturowanie masowe)

Konfiguracja 
obowiązków
podatkowych

Katalog
produktów

Faktury wystawiane
ręcznie

Umowy
(w tym aneksy i cesje)
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Nowy towar 
lub usługa do 
zaoferowania

Przekazanie
wytycznych do 
administratorów

Konfiguracja
systemu

Nowy towar
lub usługa gotowa 

do rozliczenia



Proces Offer to Cash

System AUMS Billing Smart obsługuje pełen proces obsługi klienta oraz rozliczeń od momentu przygotowania pro-

duktów i ofert, poprzez podpisanie umowy, fakturowanie, obsługę finansową, aż po sprawozdawczość i windykację.

Rodzina systemów – AUMS Billing.

AUMS Billing Smart jest częścią rodziny nowoczesnych rozwiązań informatycznych AUMS. 

Podpisanie
umowy

Obsługa
płatności

Obsluga
finansowa
klientów

Windykacje
Przygotowanie 
produktów

Przygotowanie 
ofert Fakturowanie

Księga
pomocnicza

Zamknięcie miesiąca 
i sprawozdawczość

AUMS Billing 
Smart

AUMS Billing 
Basic

AUMS Billing 
Lite

AUMS 
Billing & CIS

Umowy na usługi

Rozliczenie usług.
Dostępne tylko

w chmurze

Do 10 000 PPE 
i/lub umów na usługi

Rozliczanie usług,
energii elektrycznej 

oraz paliwa gazowego.
Dostępne tylko

w chmurze

Do 100 000 PPE 
i/lub umów na usługi

Rozliczanie usług,
energii elektrycznej 

oraz paliwa gazowego.
Dostępne w chmurze

i on premise

Brak ograniczeń
wielkości

Rozliczanie usług,
energii elektrycznej 

oraz paliwa gazowego.
Dostępne w chmurze

i on premise
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