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LASKU- JA KASSA-BARON

Laskujen luominen, lähettäminen ja kuittaaminen maksetuiksi hoituu 
kätevästi Lasku-Baronin avulla. Kassa-Baron tuo perinteisen kassajärjestelmän 
ominaisuudet ajasta ja paikasta riippumatta.  

Tehosta laskutusta

Laskujen luominen ja kuittaaminen maksetuiksi hoituu
kätevästi Lasku-Baronin avulla. Laskuja voidaan luo-
da käsin tai poimimalla muiden sovellusten rivi- 
tapahtumia laskutusjonosta. Laskulle muodostuu au-
tomaattisesti laskun numero ja viitenumero. Lasku- 
numerosarjojen muodostumista voidaan muuttaa ase-
tuksissa. Laskusta voidaan luoda vaivattomasti myös 
hyvityslasku, maksumuistutukset ja korkolasku.

Nopeutta ja täsmällisyyttä kassalle

Laskutusta voidaan laajentaa kassaosuudella, joka 
mahdollistaa perinteisen kassajärjestelmän ominai-
suudet ajasta ja paikasta riippumatta. Itse ohjelmoita-
vien pikamyyntipainikkeiden avulla nopeutetaan tuot-
teiden käsinpoimintaa, etenkin, jos kassapäätteessä on 
kosketusnäyttö. Kassatapahtumariviksi voidaan myös 
tuoda mikä tahansa laskutusjonossa oleva myynti- 
tapahtuma ja käsitellä se kassatyyppisesti loppuun.

Kassa-Baron tukee monipistekäyttöä, jolloin kassa- 
pisteet voidaan nimetä ja numeroida pistekohtaisesti. 
Kassatapahtumia ja -raportteja voidaan tarkastella 
myös kassapistekohtaisesti.

Tositteet automaattisesti kirjanpitoon

Lasku- ja kassatapahtumasta syntyy automaattisesti 
tosite kirjanpitoon, mikäli käytössäsi on Talous-Baron, 
myyntireskontra ja kirjanpito. Tämä mahdollistaa 
reaaliaikaisen kassavirtojen tarkastelun ja raportoin-
nin, vaikka kassat olisivat toimipisteissä, jotka sijaitse-
vat eri paikkakunnilla.

Tapahtumien ja historiatietojen  

tarkastelu on helppoa

Kassatapahtumia ja myyntihistoriaa voidaan etsiä ja 
tarkastella jälkikäteen omalla kassatapahtumiin tar-
koitetulla etsintätoiminnolla. Tämä nopeuttaa asiakas-
palvelua ja parantaa laatua. Tapahtumatietoja voidaan 
tarkastella mm. myyntitapahtuman tilatiedon ja loki-
tiedon sekä sovellusten välisten tapahtumalinkkien ja 
asiakashistorian avulla.

Yrityksen ilmeen mukaiset tulosteet  

ja käyttöliittymä

Tulostuspohjat ja pikanäppäimistöt ovat luotavissa
ja muokattavissa tulostuspohjaeditorilla, jonka avulla
niistä voidaan tehdä myös omia pohjia.

Täydellinen laskutus ja kassajärjestelmä 
- automatisoi ja tehosta
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LASKU- JA KASSA-BARON

Ota yhteyttä 

Lisätiedot, tilaukset ja kumppaniverkosto:  
www.netbaron.fi | myynti@netbaron.fi | p. 029 000 9015

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen sähköisen taloudenhallinto-
ohjelmiston, jossa monimutkaisia prosesseja on yksinkertaistettu luomalla älykkäitä automatisointi- 
ratkaisuja arjen työtä helpottamaan. Tuloksena toimintavarmuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. 

Lasku- ja Kassa-Baron

• Asiakas- ja tuoterekisterit
• Perusasetukset ja tilatiedot
• Muokattavat tulostuspohjat
• Laskun tulostaminen paperille, tiedostoon,  

verkko-laskuna tai PDF-muotoon
• Ohjelmoitavat lasku- ja viitenumerot
• Hyvityslasku, maksumuistutukset ja korkolasku
• Liitetiedostot tapahtumakohtaisesti
• Monipuoliset etsi-toiminnot
• Varastokulutus (vaatii Varasto-Baronin)
• Automaattinen kirjanpito
• Suoritusten automaattinen tai manuaalinen kirjaus
• Ohjelmoitavat maksuehdot

Kassa-Baronin erikoisominaisuudet

• Ohjelmoitavat kuittinumerosarjat sekä  
pikamyyntipainikkeet

• Korjaus- ja hyvityskuitit
• Monipistekäyttö
• Viivakoodilukija, maksupääteintegraatio ja  

kuittikirjoitintuki
• Itse luotavat ja hallittavat maksutavat: mm.  

käteinen, EMV-sirulliset debit- ja kreditkortit
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Ominaisuuksia


