Visma Netvisor
Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen
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RAPORTOINTI

Asiakashallinta
Myynnin seuranta
Myynnin ennusteet

Projektisalkun hallinta
Töiden suunnittelu
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Asiakas- ja
projektikannattavuus

Visma Netvisoria käyttää yli 10 000 suomalaista yritystä, ketjua ja järjestöä.
Tilitoimistoverkosto kattaa yli 300 asiantuntijayritystä.

PALKANLASKENTA

TILAUKSET
JA LASKUTUS

OSTOT
TUOTE- JA
VARASTONHALLINTA

HRM

TYÖAIKA JA
MATKALASKUT

TALOUSHALLINTO
JA RAPORTOINTI

MYYNTI

VALMIIT
YHTEYDET

PANKKI

TARJOUSTEN
KÄSITTELY

CRM

VEROTTAJA
VAKUUTUKSET

Valitse joustavasti palveluosiot, joita yrityksesi tarvitsee.
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Tehosta myyntiä ja järkeistä ostoprosessi
Visma Netvisor on suunniteltu nopeuttamaan myynti- ja ostolaskujen käsittelyä.
Lisäksi kaikki tiedot ovat automaattisesti käytössä liiketoiminnan raportoinnissa.
Kaikki valmiina
Asiakkaat, tuotetiedot ja toimittajat
Laskujen luonti ja saatavien seuranta
Ostolaskujen vastaanotto ja kierrätys
Aina ajantasainen osto- ja myyntireskontra
Työkalut laskujen massakäsittelyyn
Valmiit maksuliikenneyhteydet pankkeihin
Miten Visma Netvisor auttaa?
Vähennä 80 % laskutukseen käytetystä ajasta
Pienennä laskujen käsittely- ja lähetyskuluja
Säästä aikaa ostolaskujen käsittelyssä ja tunnista virheelliset kulut
Nopeuta saatavien kotiutumista ja paranna yrityksen maksuvalmiutta
Automatisoi tietojen siirto kirjanpitoon myynnin ja ostojen tapahtumista

3

Aina reaaliaikainen tuloslaskelma
Visma Netvisor automatisoi kirjaukset taloustapahtumista välittömästi.
Yrityksen johtaminen ja talouden ennustaminen perustuu aina ajantasaisiin lukuihin.
Ylivoimainen taloushallinnon automatisointi
Myynti- ja ostolaskut automaattisesti kirjanpitoon
Tiliotteet suoraan järjestelmään
Sisäänrakennetut yhteydet verottajaan
Kirjanpidon työkalut ammattilaiselle
Laskenta- ja seurantakohteet
Tilinpäätöksen koostaminen ja sähköinen arkisto
Miten Visma Netvisor auttaa?
Poista automatisoinnin avulla turha tiedon syöttäminen kirjanpitoa varten
Unohda paperinen arkistointi
Poraudu liikevaihdon, kannattavuuden ja kulujen tietoihin
Yrityksen kassavirtalaskelma ja maksuvalmius aina tiedossa
Toimi yhdessä järjestelmässä ja jaa työt joustavasti tilitoimiston kanssa
Valitse osaava ja nykyaikainen tilitoimistokumppani Netvisorin kattavasta verkostosta
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Pk-yritykselle sopiva henkilöstöhallinto
Visma Netvisorin henkilöstöhallinto palvelee johdon, työntekijöiden ja
palkanlaskijoiden tarpeita. Tiedot siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaan,
kirjanpitoon ja sisäiseen laskentaan ilman erillisiä kohdistuksia.
Henkilöstöhallinto, tiedon keruusta maksamiseen
Palkansaajat ja historiatiedot
Työaika, matkalaskut ja hyväksynnät
Palkkamallien hallinta
Palkanlaskenta ja maksatus
Lakisääteiset velvoitteet
Miten Visma Netvisor auttaa?
Henkilöstökulut ovat käytössäsi kannattavuuslaskelmissa ja kirjanpidossa
Kerää palkanlaskennan tiedot automaattisesti
Huolehdi, että työntekijät saavat korvaukset, joihin ovat oikeutettuja
Suoraviivaista palkanlaskentaa valmiiden palkkamallien avulla
Hoida lakisääteiset velvoitteet suoraan järjestelmässä
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Tunne liiketoimintasi ja paranna johtamista
Visma Netvisor tarjoaa monipuoliset raportit, joiden avulla kaikki liiketoiminnan
tapahtumista muodostuva tieto on välittömästi käytettävissä toiminnan ohjaamisessa.
Ohjaa liiketoimintaa tiedon avulla
Heti valmiit raportit saatavilla milloin tahansa
Muokattavat tunnuslukuraportit
Reaaliaikainen kassavirta ja maksutilanne
Asiakas- ja myynninohjaus
Tehtävien ja projektien hallinta

Miten Visma Netvisor auttaa?
Tunnista parhaat myyjäsi ja tuotteesi sekä kannattavimmat asiakkaasi
Hallitse asiakasviestintää ja palvele asiakkaitasi paremmin
Reagoi nopeasti yrityksesi kannattavuuden ja maksuvalmiuden muutoksiin
Tiedä projektien ja tehtävien todellinen kate
Tunne yrityksen kokonaiskuva ja ohjaa liiketoimintaa oikeaan suuntaan
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20 % enemmän kassavirtaa yrityksille
Autamme yrityksiä menestymään. Visma Netvisorin avulla automatisoit turhat
rutiinit ja voit keskittyä olennaiseen. Käytä aikasi liiketoiminnan kehittämiseen.

Nopea ottaa käyttöön
Ei aloitusinvestointeja eikä ohjelmistoasennuksia
Kuukausihinnoittelu - helppo budjetoida
Yli 300 tilitoimiston kumppaniverkosto

Luotettava ja turvallinen
10 vuoden kokemus
Alan ammattilaiset vastaavat ylläpidosta
Automaattiset ohjelmistopäivitykset

Joustava ja skaalautuva
Käytettävissä mistä ja milloin tahansa
Valmiit integraatiot useisiin järjestelmiin
Valitse palveluosiot, joita tarvitset
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TALOUSHALLINTO JA
TOIMINNANOHJAUS PILVIPALVELUNA
MYYNTI
myynti@netvisor.fi
010 778 3700
NETVISOR.FI
Katso asiakasreferenssit
ja tutustu palveluun

