LASKUMAATTI ‐ YRITYKSEN SÄHKÖINEN LASKUTUS
•
•
•
•
•
•

On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että
laskutus on helppoa ja tehokasta.
Perinteiseen paperilaskutukseen verrattuna sähköinen laskutus on
kustannustehokasta ja nopeaa.
Virheet ja väärinkäytön mahdollisuudet vähenevät huomattavasti.
Yrityksen taloushallinnon tuottavuus paranee ja hallinnon
valvontatehtävät tehostuvat.
Laskutusjärjestelmät eivät ole itsestäänselvyys vain suurille yrityksille,
vaan niitä käytetään yhä enemmän myös pk‐sektorilla.
Tehokas sähköinen laskutusjärjestelmä on lisäarvo sekä yritykselle
että sidosryhmille.

5.0

LASKUMAATTI
•
•

Laskumaatti on kokonaisvaltainen sähköinen laskutusjärjestelmä
Laskumaatti sisältää kaikki työvaiheet laskutuksesta asiakasrekistereihin:
•
Paperi‐, sähköposti‐ ja verkkolaskutus
•
Kuukausilaskutus
•
Myyntireskontra
•
Perintätoimet
•
Pankkiliikenne
•
Asiakkaiden ja tuotteiden hallinta
•
Yritystietojen hallinta
•
Myyjien ja myyjäryhmien hallinta
•
Raportit
•
Kaaviot
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LASKUMAATTI
•

Helppokäyttöinen kokonaisuus koostuu laskutus‐ ja myyntireskontramoduuleista.

•

Laskumaatti on helppo tapa tehostaa kirjanpitoa, laskutusta ja myyntireskontran hallintaa.

•

Sopii kaikenkokoisille yrityksille.

•

Järjestelmää käytetään web‐selaimella ajasta ja paikasta riippumatta.

•

Voit laskuttaa missä ja milloin vain: kotona, konttorissa tai tien päällä!

•

Asiakaskohtaiset laskutustiedot ja raportit ovat aina helposti saatavilla.

•

Yrityksen eri toimipisteissä kaikki näkevät samat tiedot reaaliajassa.

•

Räätälöitävissä maa‐ ja aluekohtaiset erot huomioiden.

•

Oman henkilöstön lisäksi käyttäjinä voivat olla esimerkiksi tilitoimistot.
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TEKNISET OMINAISUUDET
•

Toimii web‐selaimella aika‐ ja paikkariippumattomasti.

•

Käytettävissä myös tablet –laitteilla.

•

Ei vaadi työasemakohtaisia asennuksia, varmistuksia tai ohjelmistolisenssejä.

•

Ei vaadi käyttäjän taholta päivittämistä.

•

Toimii turvallisilla ja varmistetuilla palvelimilla suojatulla nettiyhteydellä.

•

Käytössä luotettava SSL‐salaus, jota käytetään myös verkkopankkipalveluissa.

•

Yhteensopiva euroalueen SEPA –standardiin.

•

Pystyy käsittelemään verkkomaksuja
•
•

Finvoice –verkkolasku
Kuluttaja‐asiakkaiden eLasku
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YHTEENSOPIVUUS
•

Laskumaatti voidaan liittää moniin ulkoisiin järjestelmiin
•
•
•
•
•
•

Myynninhallinta
Asiakaspalvelujärjestelmät
Tuotantologistiikka
Verkkokauppa
Varausjärjestelmä
Muut yrityksen tuottamat verkkopalvelut
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LASKUTUS
•

Laskutusmoduulilla laadit laskut nopeasti ja näet laskutustilanteen yhdellä silmäyksellä.

•

Ominaisuuksia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laskujen manuaalinen teko, esikatselu, korjaus ja tulostus
Arvonlisäverotavan yritys‐ ja laskukohtainen valinta
Laskujen haku viitenumerolla
Viivakoodilaskutus
Sähköpostilaskutus: laskujen lähetys vastaanottajalle suoraan sähköpostilla
Yritysten ja kuluttaja‐asiakkaiden verkkolaskutus
Paperilaskujen lähetyspalvelu
Asiakas‐, tuote‐ ja myyjäkortisto
Automaattinen tiliöinti tilikartan asetusten mukaan
Laskupäiväkirja tapahtumineen ja kirjausyhteenveto kirjanpitoa varten
Laskupohjan valinta yritys‐, asiakas‐ ja laskukohtaisesti
Laskun tapahtumahistoria
Laskujen uudelleentulostus
Laskukohtainen sisäinen tai laskulle tulostuva lisätieto
Suoritustietojen näyttäminen laskulla
Laskurivin järjestyksen määrittäminen laskulle
Lasku‐ ja asiakastietojen tiedonsiirto ulkoisesta järjestelmästä
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LASKUTTAJAN NÄKYMÄ
•

Voit esikatsella ja lähettää laskut helposti muutaman napin painalluksella.

•

Järjestelmä muodostaa laskut pdf‐formaatissa.

•

Voit tulostaa laskut paikallisesti, lähettää sähköisesti tai ohjata
tulostusoperaattorille tiedonsiirtona.

•

Laskupäivää muuttamalla voit tehdä laskut etukäteen ja tulostaa ne
haluttuna päivämääränä.

•

Tallennetut laskut siirtyvät automaattisesti myyntireskontraan ja
maksujen seurantaan.

•

Voit seurata laskujen tilaa:
•
•
•
•
•
•
•

Laskutusvalmis
Kesken
Laskutettu
Suorituksia
Selvityksessä
Maksettu
Perinnässä
4.0

MYYNTIRESKONTRA
•

Myyntireskontra‐moduulilla maksujen seuranta toimii tehokkaasti.

•

Myyntireskontrasta

•

• nähdään avoimet laskut
• lähetetään maksukehotukset ja perintäaineistot
• muodostetaan automaattisesti viivästyskorkorivit seuraavalle laskulle
• kirjataan suoritukset
Suoritukset voidaan kirjata manuaalisesti tai kohdistaa ne automaattisesti pankkiyhteysohjelmiston
hakemasta aineistosta.
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MYYNTIRESKONTRAN OMINAISUUKSIA
•

Saatavien seuranta, avoimet ja erääntyneet laskut

•

Laskujen haku sekä vanhalla kansallisella että uudella kansainvälisellä RF‐muotoisella
viitenumerolla

•

Suoritusten kirjaus manuaalisesti tai pankin viiteaineistosta

•

Kuitin tulostaminen

•

Luottotappiokirjaukset

•

Maksupäiväkirja tapahtumineen ja kirjausyhteenveto kirjanpitoa varten

•

Yksittäisen‐ ja massamaksukehotusaineiston esikatselu ja tulostus

•

Maksukehotusaineiston uudelleen tulostus

•

Perinnässä ja selvityksessä olevien laskujen seuranta

•

Viivästyskorkorivin automaattinen luonti

•

Tapahtumahistoria

•

Maksuajan kirjaus laskulle

•

Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin toteutettavissa, esim. perintäaineiston lähetys
perintätoimistoon, maksusuoritusten tiedonsiirto laskutusjärjestelmästä
myynninhallintaan
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MAKSUSUORITUSTEN SEURAAMINEN
•

Suoritusten seuraaminen selkeää ja helppoa

•

Automaattinen tiliöinti tilikartan asetusten mukaan

•

Kaikki avoimet laskut

•

Avoimet laskut asiakkaittain

•

Asiakaskohtaiset asetukset

•

Laskun tilan seuranta

•

Automaattiset huomautuslaskut

•

Erääntyneiden laskujen tiedonsiirto suoraan
perintätoimistoon
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ASIAKKAAT JA TUOTTEET
•

Asiakkaat

•

•
•
•
•
•
•
•
•
Tuotteet
•
•
•
•
•

Asiakkaan perustiedot ja yhteyshenkilöt
Henkilö‐ ja yritysasiakaskäsittely
Asiakaskohtaiset tapahtumat, johon voidaan lisätä myös liitteitä
Asiakaskohaiset laskujen asetukset
Asiakkaan alennusprosentti
Asiakkaan tuotekohtaiset alennusprosentit
Asiakastietojen tuonti tiedostosta
Toimitusosoitteiden hallinta
Tuotteen perus‐ ja lisätiedot
Tuotteen alennukset
Tuotetietojen massapäivitys kuukausiperusteelle
Tuotetietojen tuonti tiedostosta
Tuoteryhmien hallinta
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RAPORTIT
Laskumaatista saat kaikki tarvittavat raportit yhdellä kirjautumisella:
•

Laskupäiväkirja

•

Maksupäiväkirja

•

Maksupäiväkirja pankkitileittäin

•

Avoimet laskut

•

Avoimet korot

•

Perintälista

•

Tilikartta

•

Viitesiirrot

•

Provisiot

•

Tuotekohtaiset myynnit

•

Asiakaskohtaiset myynnit

•

Myynnit

•

Asiakaskohtainen reskontraluettelo

•

Luottotappiokirjaukset

•

Asiakastarrat

•

Jaksotettavat myynnit

•

Kustannuspaikkaraportti

•

Tuotenimikkeet
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KAAVIOT
•

Avoimet laskut

•

Laskut ja suoritukset

•

Myynnit

•

Myöhässä olevat ja erääntyneet saatavat
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YLLÄPITO
•

Tilikartan hallinta

•

Tilikausien hallinta

•

Pankki‐ ja yhteystietojen hallinta

•

Arvonlisäverojen, maksuehtojen, yksiköiden, toimitustapojen ja toimitusehtojen hallinta

•

Myyjien ja myyntiryhmien hallinta

•

Yritystietojen ja lasku‐, reskontra‐ ja tiliasetusten hallinta

•

Kustannuspaikkojen hallinta

•

Käyttäjätietojen hallinta

•

Aputyökalut
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LISÄOPTIOT
•

Laskujen ja maksukehotusten tulostus ja välitys paperilaskuna

•

Monipankkimoduuli

•

• Viitteellisten suoritusten automaattinen nouto ja verkkolaskujen lähetys
Rajapinta Verkkokauppaan, Varausjärjestelmään tai muuhun ulkoiseen järjestelmään

•

Lasku‐ ja maksupäiväkirjatietojen siirto Fivaldi kirjanpitojärjestelmään

•

Tilitoimistoratkaisu

•

Kieliversiot

•

Yksilöllinen laskupohja

•

Yrityskohtaisesti räätälöidyt raportit
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LASKUMAATTI PRO
•

Sisältää perusominaisuuksien lisäksi
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkkolaskutus
Kuluttaja‐asiakkaan eLaskutus
Kuukausilaskutus
Kuukausilaskujen tapahtumahistoria
Kustannuspaikkojen hallinta
Erääntyneiden laskujen automaattinen perintään siirto ja perintätiedoston
muodostus
Perinnässä oleviin laskuihin tulleiden suoritusten tiedostorajapinta
perintätoimistoon
Rajaton määrä käyttäjätunnuksia
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VERKKOLASKUTUS
•

Laskumaatin kautta voidaan käsitellä ja lähettää yrityksille verkkolaskuja ja kuluttaja‐
asiakkaille eLaskuja.

•

Finvoice‐verkkolaskun soveltamisohje on Finanssialan keskusliiton määrittelemä yleisesti
käytössä oleva verkkolaskun esittämistapa.

•

Verkkolaskutuksen avulla on helppo korvata paperinen lasku, koska se voidaan toimittaa
saajalle pankin kautta.

•

Verkkolasku soveltuu yhtä hyvin yritysten ja kuluttajien laskutukseen.

•

Varma ja turvallinen laskun lähetystapa, säästöä laskujen tulostus‐, postitus‐ ja
materiaalikuluissa, lisäarvoa asiakassuhteeseen.
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VERKKOLASKUTUS
•

Miten verkkolasku toimii laskuttajalla:
•
•
•
•

Laskun vastaanottaja ilmoittaa laskuttajalle verkkolaskuosoitteensa
Laskuttaja tekee Laskumaatista Finanssialan keskusliiton soveltamisohjeen
mukaisia laskuja
Laskuttaja lähettää Laskumaatista verkkolaskun pankkiin maksajan
ilmoittamalla verkkolaskuosoitteella
Saapuneen suorituksen seuranta tapahtuu normaalisti
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LASKUMAATIN ETUJA
•

Toimii kaikkialla web‐selaimen kautta 24/7

•

Toimii myös tablet –laitteilla

•

Ei tarvitse toimiakseen ohjelmistoasennuksia tai päivityksiä

•

Tiedot käytössä reaaliajassa kaikissa toimipisteissä

•

Helppokäyttöinen ja monipuolinen

•

Sisältää kaikki laskutuksen työvaiheet niin pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin

•

Yhdellä kirjautumisella kaikki raportit, myynnit, suoritukset ja tiliöinti

•

Nopeuttaa huomattavasti kirjanpitoa

•

Vapauttaa yrityksen resursseja

•

Laajenee yrityksen kasvaviin tarpeisiin

•

Verkkolaskutus

•

Sähköpostilaskutus

•

Paperilaskujen määrä pienenee ‐> taloudellista, ympäristöystävällistä nopeaa ja
kustannustehokasta!
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LASKUMAATIN ETUJA
•

Nopea ja helppo käyttöönotto

•

Vanha asiakas‐ ja tuoterekisteri siirrettävissä Laskumaattiin

•

Laskupohjan valinta yritys‐, asiakas‐ tai laskukohtaisesti

•

Laskupohjalle voidaan lisätä yrityksen logo

•

Säästää aikaa ja rahaa, kun tilitoimisto näkee kirjanpitoaineiston suoraan järjestelmästä

•

Laskumaatti tekee ajatustyön puolestasi:
•

•

Suurin osa tiedoista, kuten viitenumero ja laskujen asetukset tulevat
automaattisesti järjestelmän asetuksista
• Laskujen ja suoritusten tapahtumat tallentuvat järjestelmään
• Arvonlisäveron laskenta tapahtuu automaattisesti
Tyylikäs standardinmukainen lasku

•

Ei enää ylimääräistä käsityötä!
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KYSYTTÄVÄÄ?
NettiTieto Oy on suomalainen palveluyritys, joka toteuttaa innovatiivisia ohjelmisto‐ ja
viestintäratkaisuja kaikenkokoisten yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan tehostamiseksi.

OLIPA TARPEESI PIENI TAI SUURI, ME TOTEUTAMME TOIVEESI!

myynti@nettitieto.fi
020 742 1160
www.laskumaatti.fi
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