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Tehoa laskutukseen!

Haluatko vähentää laskutuksesta 
aiheutuvia kustannuksia? Haluat-
ko helpottaa yrityksesi rutiineja? 
Haluatko lisää aikaa?

Laskumaatti on helppo tapa tehostaa kirjanpitoa, laskutusta 
ja myyntireskontran hallintaa. Monipuolinen ja helppokäyt-
töinen järjestelmä sisältää kaikki työvaiheet lasku tuk ses ta 
asiakasrekistereihin. Tehokas sähköinen laskutusjärjestelmä 
on lisäarvo sekä yritykselle itselleen että si dos ry hmille.

Laskutuksen
uusi aika on täällä
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Helpompi tapa, toimii kaikkialla!
Laskumaatti on käytettävissä nettiselaimen kautta ilman ohjelmisto-
asennuksia ja -päivityksiä missä ja milloin vain: kotona, konttorissa 
tai vaikka tien päällä. Oman henkilöstön lisäksi käyttäjinä voivat olla 
esimerkiksi tilitoimistot.

Tiedot turvassa
Laskumaatti käyttää samaa SSL-suojaustekniikkaa kuin luotettavat 
verkkopankit, joten kaikki tietoliikenne on salattua ja asiakas- ja maksu-
tiedot ovat turvassa varmuuskopioilla varmistetuilla palvelimilla.

Kaikki yhdessä järjestelmässä
Helppokäyttöinen kokonaisuus koostuu laskutus- ja myyntireskontra-
moduuleista. Järjestelmä sisältää kaikki työvaiheet asiakkuuksien hal-
linnasta laskutukseen. Asiakaskohtaiset laskutustiedot ja raportit ovat 
aina helposti saatavilla.

Yhdellä kirjautumisella
Ei enää erillisiä raportteja, sillä Laskumaatista saat yhdellä kirjautumisella 
tarkistettua kerralla esimerkiksi myynnit ja maksusuoritukset. Järjestelmään 
voi tarvittaessa liittää vanhan asiakasrekisterin sekä monipankkimoduulin, 
jolloin yhdellä kirjautumisella voidaan hallinnoida myös saapuvia maksu-
suorituksia. Tallennetut laskut ovat automaattisesti myyntireskontrassa ja 
maksujen seurannassa. Laskumaatin avulla onnistuu myös automaattinen 
tiliöinti, ja voit toimittaa kaikki tarvittavat raportit kätevästi yhtenä tosittee-
na tilitoimistoon.

SEPA
Laskumaatti on yhteensopiva euromaksualueen SEPA-standardiin. 
SEPA yhtenäistää eurooppalaista maksamista ja siten helpottaa asiointia 
ja kaupankäyntiä koko SEPA-alueella.

Laskutus
Laskutusmoduulilla laadit laskut nopeasti ja 
näet laskutustilanteen yhdellä silmäyksellä. 

•	 Laskujen teko manuaalisesti, esikatselu, 
      korjaus ja tulostus
•	 Viivakoodilaskutus
•	 Kuukausilaskutus
•	 Finvoice-verkkolaskutus
•	 Laskujen lähetys vastaanottajalle suoraan 
     sähköpostilla tai tulostusoperaattorille
•	 Asiakas-, tuote- ja myyjäkortisto
•	 Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
•	 Automaattinen tiliöinti tilikartan asetusten 
     mukaan
•	 Laskupäiväkirja tapahtumineen ja kirjaus-   
      yhteenveto kirjanpitoa varten
•	 Laskupohjan valinta yritys-, asiakas- tai 
      laskukohtaisesti
•	 Laskun tapahtumahistoria
•	 Mahdollista liittää lasku- ja asiakastietojen 
     tiedostosiirto ulkoisesta järjestelmästä

Laskutus Myyjien ja myynti-
ryhmien hallinta

Raportit

Myyntireskontra

Perintätoimet
Asiakkaiden, tuotteiden 
ja yritystietojen hallinta

Pankkiliikenne

Kuukausilaskutus
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Turvallinen ja
nykyaikainen
ratkaisu laskutukseen.

Myyntireskontra
Myyntireskontra-moduulilla maksujen seuranta 
toimii tehokkaasti. Myyntireskontrasta nähdään 
avoimet laskut, lähetetään maksukehotukset ja 
muodostetaan korko- ja perintäkulut sekä kir-
jataan suoritukset. Suoritukset voidaan kirjata 
manuaalisesti tai kohdistaa automaattisesti 
pankkiyhteys-ohjelmiston hakemasta aineistosta. 

•	Saatavien seuranta, avoimet ja erääntyneet laskut

•	Suoritusten kirjaus manuaalisesti tai automaattisesti 

    pankin viiteaineistosta

•	Luottotappiot

•	Maksupäiväkirja tapahtumineen ja kirjausyhteenveto 

   kirjanpitoa varten

•	Yksittäisen- tai massamaksukehotusaineiston  

    esikatselu ja tulostus

•	Perinnässä olevien laskujen seuranta

•	Viivästyskorkorivien automaattinen luonti

•	Tapahtumahistoria

•	Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin toteutettavissa,  

    esim. perintäaineiston lähetys perintätoimistoon, 

    maksusuoritusten tiedonsiirto laskutusjärjestelmästä 

    myynninhallintaan

Kaiken kokoisille yrityksille
Laskumaatti sopii kaiken kokoisille yrityksille huolimatta siitä, 
millaisia palveluja tai kuinka monta tuotetta yritys tuottaa ja myy. 
Laskumaatti myös laajenee kasvaviin tarpeisiin liiketoiminnan 
kehittyessä, ja järjestelmä on räätälöitävissä tarpeiden mukaan. 
Esimerkiksi laskupohjat voidaan tarvittaessa muokata yrityksen 
näköiseksi. Huomioimme myös maakohtaiset erot laskutuksessa.

Säästä luontoa, paperia ja rahaa!
Laskumaatin avulla paperilaskujen määrää voidaan vähentää 
lähettämällä laskut suoraan sähköpostiosoitteeseen, joten Lasku-
maatti on sekä taloudellinen että ympäristöystävällinen ratkaisu. 
Voit myös laskuttaa sähköisesti Finvoice-verkkolaskulla, jolloin 
asiakas saa laskun suoraan verkkopankkiinsa. Laskumaatilla sekä 
laskutus että maksusuoritusten seuranta on nopeaa ja kustannus-
tehokasta!

Helppo käyttöönotto
Ottaessasi Laskumaatin käyttöösi saat automaattisesti net-
tiosoitteen, missä Laskumaatti-järjestelmä toimii. Selkeiden 
suomenkielisten, kuvaruutukaappauksilla havainnollistettujen 
käyttöohjeiden avulla järjestelmän käyttöönotto sujuu helposti 
ja vaivattomasti! Myös käyttäjätukemme neuvoo tarvittaessa.
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Laskumaatti Pro ominaisuuksia
Laskumaatti Pro sisältää kaikki Laskumaatti Liten ominaisuudet, muttä lisäksi siihen kuuluvat myös Finvoice verkko-
laskutus, kuukausilaskutus-moduuli, kuukausilaskujen tapahtumahistoria, laskujen automaattinen perintään siirto ja 
perintätiedoston muodostus, perinnässä oleviin laskuihin tulleiden suoritusten tiedostorajapinta perintätoimistoon ja 
rajaton määrä käyttäjätunnuksia.

Laskutus
•	 Manuaalisen laskutuksen käyttöönotto
•	 Viivakoodilaskutus
•	 Laskujen esikatselu, korjaus ja tulostus
•	 Yksittäisen laskun tapahtumahistoria
•	 Asiakas-, tuote- ja myyjäkortisto
•	 Laskupäiväkirja tapahtumineen ja 
     kirjausyhteenveto kirjanpitoa varten
•	 Laskupohjan valinta yritys-, asiakas- 
     tai laskukohtaisesti
•	 Laskujen uudelleen tulostus  
     laskunumeroväliltä
•	 Asiakastiedon haku laskulle  
     ennakoivan syötön avulla
•	 Asiakastiedon lisäys järjestelmään 
     suoraan asiakashaun kautta
•	 Tuoterivin lisäys laskulle ennakoivan 
     syötön avulla
•	 Uuden tuotteen lisäys järjestelmään  
     suoraan laskurivillä
•	 Laskun lähetys sähköpostilla
•	 Arvonlisäverotavan laskukohtainen                       
 valinta 

Myyntireskontra 
•	 Myyntireskontran käyttöönotto,  
     suoritusten manuaalinen kirjaaminen 
     ja suoritusten automaattinen   
     kirjaaminen pankin viiteaineistosta
•	 Perintämaksun automaattinen  
     kohdistus pankin viiteaineistosta
•	 Luottotappiokirjaukset
•	 Maksupäivän siirto

Laskumaatti Lite ominaisuuksia

•	 Saatavien seuranta, avoimet ja  
     erääntyneet laskut
•	 Maksupäiväkirja tapahtumineen ja 
     kirjausyhteenveto kirjanpitoa varten
•	 Maksukehotustekstin muodostuminen 
     asiakaskohtaisen laskupohjan valinnan 
     mukaan
•	 Yksittäisen tai massamaksukehotus- 
     aineiston esikatselu ja tulostus
•	 Perinnässä olevien laskujen seuranta

Asiakkaat 
•	 Asiakkaan perustiedot ja asiakkaan 
     yhteyshenkilöt
•	 Asiakkaan laskujen asetukset
•	 Asiakaskohtainen alennusprosentti
•	 Asiakkaan tuotekohtaiset  
     alennusprosentit
•	 Asiakastietojen tuonti tiedostosta
•	 Asiakaskohtaiset tapahtumat  
      liitetiedostoineen
•	 Toimitusosoitteiden hallinta 

Raportit 
•	 Laskupäiväkirja
•	 Maksupäiväkirja
•	 Avoimet laskut
•	 Avoimet korot
•	 Perintälista
•	 Tilikartta
•	 Viitesiirrot

•	 Provisiot
•	 Asiakaskohtainen reskontraluettelo
•	 Tuotekohtaiset myynnit asiakkaittain/ 
      tuotteittain
•	 Luottotappiokirjaukset
•	 Asiakastarrat
•	 Tuotenimikkeet

Tuotteet 
•	 Tuotteen perustiedot ja lisätiedot
•	 Tuotteen alennukset
•	 Tuotetietojen tuonti tiedostosta

Ylläpito
•	 Tilikartan hallinta
•	 Tilikausien hallinta
•	 Pankkitilien hallinta
•	 Arvonlisäverojen, maksuehtojen, 
     yksiköiden, toimitustapojen ja  
     toimitusehtojen hallinta
•	 Myyjien ja myyjäryhmien hallinta
•	 Yritystietojen, lasku-, reskontra- ja   
  tiliasetusten hallinta
•	 Käyttöoikeuksien ja käyttäjien hallinta

Lisäoptiot
•	 Laskujen ja maksukehotusten  
      tulostus ja välitys paperilaskuna
•	 Monipankkimoduuli

SUOSITTELEE!


