BATISTA10 SERVEIS A EMPRESES

TERMINIS DE PAGAMENT ODOO 9

Odoo diferencia la forma de pagament i els terminis de pagament, fent-los
totalment independents uns dels altres, la qual cosa ens permet combinar-los de
qualsevol manera.
Els terminis de pagament són les dates dels pagaments i dels cobraments de les
factures. Fan una aproximació de quan hem de pagar o cobrar una factura i ens
la divideixen en diferents venciments. Els venciments són el número de vegades
en que és divideix el pagament o cobrament. En els terminis configurarem entre
altres coses el número de venciments, la diferència de dies entre ells i la part a
pagar o cobrar en cada venciment.
Per accedir a la pantalla de configuració dels venciments anirem a Comptabilitat
→ Configuració → Administració → Terminis de pagament
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Per crear un nou termini de pagament li donarem al botó Crea, i si en canvi volem
editar un d’existent simplement li farem un clic a sobre seu.

El termini de pagament és el títol que es mostrarà en pantalla per que nosaltres
distingim el tipus de termini que és. La descripció en factura, en canvi, és el que
visualitzarà el contacte en els documents impresos o enviats per correu electrònic.
Aquesta descripció acostuma a ser àmplia i entenedora.
Per configurar els terminis de pagament, simplement li donarem a Afegeix un
element. I ens sortirà una pantalla de configuració del venciment:

Tenim 3 tipus de venciments diferents:
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* Saldo pendent: Aquest venciment necessàriament sempre serà el últim de tots.
Ens indica que l’últim pagament sempre serà l’import residual. Es la forma de que
sempre ens quadrin les factures amb els pagament.
* Percentatge: És el percentatge del total de la factura a pagar en aquell
venciment. El percentatge l’introduirem a la casella inferior del valor.
* Import fix: És un import fix de preu. L’import també l’introduirem al camp valor.

Per configurar els dies del venciment tenim 4 opcions diferents:

* Dies després de la data de la factura: El nombre de dies transcorreguts des de la
data de la factura. Introduirem els dies a la part superior. Si volem realitzar un
pagament inicial, els dies seran 0.
* Dies després del final de la factura del mes: El pagament es realitzarà el número
de dies que indica, contant a partir del últim dia del més en que s’ha realitzat la
factura. Ens pot ser molt útil en casos com el dia 15 del més següent a la factura.
* Últim dia del mes següent: El últim dia del més posterior a la factura. Si fem una
factura a 5 de febrer, el venciment serà a 31 de març.
* Últim dia del mes: L’últim dia del mes actual. Si la factura és a 5 de febrer el
venciment serà a 28 o 29 de febrer.

Els terminis de pagament o cobrament els podem assignar per defecte a la fitxa
del contacte, i poden ser diferents si el contacte és alhora client i proveïdor.
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També podem posar el termini de pagament o modificar-lo en els propis
documents ja siguin de venda o compra, pressupostos, comandes o factures.
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