MEMBIS
JÄSENREKISTERI
Membis Jäsenrekisteri on markkinoiden helppokäyttöisin ja monipuolisin jäsenrekisterin
ylläpitoon sekä koko yhdistyksen toiminnan hallintaan tarkoitettu ohjelmisto.
Yhteisöt

Tarjoukset/Myyntitilaukset

Membis Jäsenrekisteriin on mahdollista syöttää
rajaton määrä erilaisia yhteisöjä (yhdistyksiä, joukkueita, jaostoja, yrityksiä jne.). Jokaisen yhteisön
tietoja hallitaan omana kokonaisuutena. Tarvittaessa jokaisen yhteisön tiedot voidaan suojata
omalla salasanalla.

Jos halutaan niin ohjelmaan voidaan syöttää myös
tarjouksia ja myyntitilauksia. Näiden pohjalta on
mahdollista tulostaa erilaisia raportteja kuten
Tarjouksia, Tilausvahvistuksia, Lähetteitä ja Keräilylistoja. Järjestelmään syötetyistä tarjouksista/
myyntitilauksista voidaan luoda automaattisesti
laskuja.
Laskutus
Järjestelmään voidaan syöttää yksittäisiä laskuja ja
ohjelman avulla voidaan muodostaa myös automaattisesti jäsenmaksut kaikille jäsenille tai valitulle ryhmälle. Järjestelmä tuottaa laskuille kaikki
tarvittavat perustiedot sekä luo viitenumerot ja
viivakoodit.
Ohjelma osaa muodostaa myös hyvityslaskuja ja
maksukehotuksia. Jos halutaan niin maksukehotuksille järjestelmä laskee automaattisesti viivästyskorot ja maksukehotusmaksut.

Jäsenrekisteri
Jokaiseen yhteisöön voidaan syöttää rajaton määrä
jäseniä, ja käyttäjä voi vapaasti luoda erilaisia
jäsenryhmiä. Jokaiselle ryhmälle voidaan määritellä
erikseen jäsenmaksun suuruus sekä harjoitusajat.
Ohjelmasta on mahdollista tulostaa kaikille jäsenille
tai valituille jäsenryhmille henkilökortteja, jäsenkortteja, läsnäolokortteja, jäsenluetteloita ja postitustarroja. Lisäksi ohjelmasta voidaan lähettää
jäsenille sähköpostia massapostituksen avulla.

Membis tukee myös eri kielisiä laskupohjia ja laskut
voidaan lähettää jäsenille/asiakkaille myös sähköpostilla suoraan ohjelmasta.

Finvoice-verkkolaskut
Halutuista laskuista voidaan muodostaa Finvoicestandardin mukaisia verkkolaskuja jotka voidaan
lähettää sähköisessä muodossa eteenpäin joko
välittäjälle tai suoraan laskun vastaanottajalle.
iPost laskut
Asiakasrekisteri
Ohjelmassa on mahdollista ylläpitää myös asiakasrekisteriä, jos yhteisö myy tuotteitaan muille kuin
omille jäsenilleen.
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Ohjelmaan tehdyistä laskuista voidaan muodostaa
iPost-tiedostoja jotka voidaan lähettää sähköisesti
Itellan iPost-keskukseen, jossa laskut tulostetaan,
laitetaan kuoriin ja toimitetaan edelleen postin
kautta vastaanottajille. Lisätietoa iPostista löytyy
Itellan sivuilta osoitteesta: http://ipost.itella.net.
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Reskontra

Varusterekisteri

Laskujen maksutilanteen seuranta on helppoa.
Ohjelma pystyy lukemaan pankin viiteaineistotiedostoja, ja ohjelma osaa automaattisesti kohdistaa
aineistoon kuuluvat suoritukset laskuille. Laskuja
voidaan merkitä myös manuaalisesti maksetuiksi tai
maksamattomiksi.

Ohjelmaan on mahdollista syöttää kaikki yhteisön
omistamat varusteet. Jos yhteisön omistamia
varusteita lainataan jäsenille, jokaiselle varusteelle
pystytään valitsemaan käyttäjä ja järjestelmästä
voidaan tulostaa käyttäjäluettelo, josta ilmenee
kenellä mikäkin varuste on käytössä.

Koulutusten seuranta

Raportit

Ohjelmaan voidaan syöttää yhteisökohtaisesti erilaisia koulutuksia sekä kursseja. Jokaiselle jäsenelle
voidaan lisätä erikseen hänen suorittamat kurssit.

Ohjelmassa on tulostusvalikko, jonka avulla
erilaisten raporttien tulostaminen käy helposti.
Useimpien raporttien kohdalla on mahdollista valita
tulostetaanko raportit kaikista jäsenistä, valittuihin
ryhmiin kuuluvista jäsenistä vai yksittäisestä jäsenestä. Raportteja voidaan tulostaa useaan eri
muotoon
kuten
MS
Wordiin,
Pdf-muotoon,
esikatselutilaan tai suoraan paperille. Laskuille
voidaan sisällyttää yhteisön käyttämä logo.

Tuoterekisteri
Mikäli yhteisö myy tuotteita, voidaan ohjelmassa
ylläpitää tuoterekisteriä. Järjestelmään on mahdollista tallentaa varastoarvoja, joita vähennetään
lisättäessä tuotteita laskuille.
Järjestelmä on syntynyt usean vuoden kehitystyön
tuloksena ja sen kehittämiseen on osallistunut
lukuisia eri toimialoilla toimivia yhdistyksiä ja
yrityksiä. Ohjelman kehittämisestä vastaa Comeira
Oy. Membis Jäsenrekisteristä löytyy lisätietoa
osoitteesta: http://www.membis.fi.
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