Sähköiset Järjestelmät
Tilitoimistojen tulee tarjota asiakkailleen paras mahdollinen sähköinen järjestelmä kirjanpidon tekemisen helpottamiseksi.
Olemme valinneet 2 suosituinta järjestelmää asiakkaidemme valittavaksi: Netvisor ja Procountor.
Tässä lyhyt esittely ohjelmista:

Netvisorin idea on tehdä yrittämisestä ja yrityksen
johtamisesta helpompaa ja läpinäkyvämpää. Lisää aikaa
liiketoiminnalle ja enemmän näkemystä päätöksille. Kaikki
tieto liikkuu ja kohdistuu automaattisesti. Se tarkoittaa
vähemmän virheitä, etsimistä ja korjaamista eli enemmän
aikaa oikeille töille. Kaikki taloustieto on tallessa ja pääset
tarkastelemaan sitä mistä ja milloin tahansa.
www.netvisor.fi
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Procountor sisältää kaikki pk-yrityksen tarvitsemat toiminnot ja
kattavat oheispalvelut.
Hoida helposti mistä vain mm. myyntilaskutus, ostolaskujen
käsittely, reskontra, palkanlaskenta, kirjanpito, yrityksen talouden
seuranta ja sähköinen arkistointi.
Saat samalla sopimuksella käyttöösi myös esimerkiksi kattavat
verkkolaskuyhteydet, tulostus- ja skannauspalvelun perinteisille
laskuille, pankkiyhteydet sekä sähköiset viranomaisilmoitukset.
www.procountor.com
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Ohjelmistojen merkitys ja niiden integroitavuus yrityksen muuhun toimintaan kasvaa jatkuvasti. Meillä on tähän vahva
osaaminen. Meiltä löydät osaajat mm. seuraaviin ohjelmiin:

ValueFrame on tarpeisiin mukautuva
toiminnanohjaus asiantuntijayrityksille.
Yhdellä järjestelmällä hoidat
saumattomasti yrityksesi
asiakkuudenhallinnan, työajanseurannan,
projektinhallinnan, laskutuksen sekä
raportoinnin. Tehokkailla BIintegraatioilla ValueFrame ratkaisee
vaativimmatkin raportointitarpeet.
www.valueframe.fi
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Projektinhallintaohjelma
Visma Severa tuo asiantuntijayritysten hajanaisen
tiedon yhteen ja selkeyttää liiketoimintaprosesseja.
Kaikki asiantuntijat käyttävät samaa järjestelmää
myyntiin, tuntikirjauksiin, projektinhallintaan sekä
laskutukseen, ja tärkeät tiedot ovat heti tiimin sekä
johdon saatavilla. Teet kaiken tarvittavan paikasta
riippumatta, myös mobiilisti. Severa tekee
asiantuntijatyön toiminnan ohjaamisesta
visuaalista, vaivatonta ja läpinäkyvää.
www.several.fi

Fuusor on Business Intelligence pilvipalvelu liiketoimintatiedon
seurantaan, analysointiin ja tulkintaan.
Palvelussa on kattavat työkalut ja
ominaisuudet kaikenkokoisten
organisaatioiden tarpeisiin.
www.fuusor.fi
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helppo toiminnanohjausjärjestelmä.
Kohon avulla laskutat helposti tuntityöt,
projektit, sopimukset sekä kirjaat
työaikaa.
Kohon toiminnanohjaus on kerännyt
luottamusta niin isojen brändien, kuin
pienempienkin yritysten keskuudessa.
Heille saamme joka päivä tuoda jatkuvaa
lisäarvoa palvelumme avulla.
www.koho.fi

Tulevaisuuden pilvipohjainen Kassajärjestelmä
ERPLY:n kassajärjestelmän avulla voit hallita
myynnin kaikki osa-alueet; kassatoiminnot, tuoteja varastonhallinnan, asiakasrekisterin,
monikanavaisen myynnin ja paljon muuta yhdellä
integroidulla järjestelmällä reaaliajassa missä ja
milloin tahansa!
www.erply.fi

Työn suunnittelun ja
hallinnan kokonaisratkaisu
Tuntinetin ytimenä ovat tehtyjen työtuntien,
kuten myös lomien, vapaiden, ja muiden
palkallisten ja palkattomien poissaolojen
hallinta. Tuntinetti pitää huolta myös liukumista
ja ylityösaldoista, sekä pekkaspäivistä.
Netvisorin käyttäjät saavat tuotua valmiiksi TEStulkitut työtunnit täsmällisesti palkanlaskentaan.
www.tuntinetti.fi

Palkanlaskenta

Mitä muuta:

Vahva osaaminen palkanlaskennan eri ohjelmissa:
Fivaldi, Maesto, Kieku, Personec F ja Personec W

Meillä on käytössä myös lukuisia muita ohjelmia esim:
Visma Sign, Profit Hunter ja Sopimustieto.fi
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