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Rentemodul 
Plus

RCS WorkSheet One Plus

For virksomheder som kræver lidt mere og har behov for et 
modul, der kan sikre et effektivt arbejde med f.eks. rykkere, 
har RCS IT skabt Rentemodul Plus 

I Rentemodul Plus kan du:

Køre standard rykkerkørsel i SAP 
Business One og importere resulta-
tet i Rentemodul Plus. 

Holde styr på, om rykkeren er ble-
vet sendt

-

-

- Beregne renten, hvis kunden ikke 
overholder betalingsfristen og danne 
en rentenota

Du får ét fleksibelt modul til at udføre beregninger 

og importere data.

3 gode grunde til at vælge Rentemodul Plus:
1.

Du kan være sikker på, at din rykker er blevet 

sendt. Det giver tryghed for virksomheden.

2.

Du kan sikre dig at det kun er differencen der til-

skrives og trygt stole på modulets resultat.  

3.

I en moderne virksomhed er det vigtigt at kunne arbejde med renter på en overskuelig 
og tryg måde. Det tilbyder RCS IT nu med Rentemodul Plus, der selvfølgelig også inde-
holder Basicpakkens funktioner.
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Når rykkerkørslen bogføres, dannes finansposteringer på den enkelte 
kunde. Disse finansposteringer vil fremgå ved udskrivning af næste kon-
toudtog, så du kan se, hvad kunden skylder. 

Dernæst kan der køres rykkerkørsel i SAP Business One igen, hvor ryk-
kerkørslen udført i SAP Business One kan importeres og via rentemodu-
let holdes der styr på, hvad der allerede er bogført til kunden, så det kun 
er differencen der bliver tilskrevet.

-

Eksempler på kunder der skal have tilskrevet rente

Søgning af SAP Business One rykkerkørsel
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Kontoudtoget der viser en rentetilskrivning
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