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Haluatko pitää kaikki langat käsissäsi? Monipuolisella NetBaronilla se on mahdollista: 
 myynti- ja kassatapahtumat reaaliaikaisesti kirjanpitoon
 myynti- ja huoltohistoria aina käytettävissä
 kaikki työaika ja varaosat tulevat laskutettua 
 varastosaldot ajan tasalla

Täydellinen 
ohjausjärjestelmä

Innovatiivinen ja toimintavarma  
NetBaron tarjoaa täydellisen  
toiminnanohjausjärjestelmän. Se so-
pii kaikenkokoiseen tarvike- ja vara-
osakauppaan. Erityisesti kokonais- 
paketti soveltuu korjaustoimintaa 
harjoittaville pienkoneliikkeille. 

Paketin ytimessä moottorina on 
kassajärjestelmällä laajennettu säh-
köinen taloushallinto. Tämä osuus 
tuo tehoa ja automatiikkaa yrityk-
sen taloudenpitoon, laskutukseen ja 
rahaliikenteeseen. Pakettia täydentä-
vät huollonohjauksen sekä materiaali- 
hallinnan laajennusmoduulit.

Monipuolinen 
kassajärjestelmä

Monipuolinen kassajärjestelmä 
tukee monipistekäyttöä ja sisältää 

Kassa- ja huoltotapahtumasta kirjanpitoon asti

NetBaron® - kaikki samassa paketissa 

mm. viivakoodilukijan, maksupääte- 
integraation ja kuittikirjoitintuen. 
Voit kirjata jo myyntitilanteessa 
esim. runkonumerot (sarjanumerot) 
jäljitettävyyden helpottamiseksi. 

Tarvike- tai varaosakauppaa verkos-
sa harjoittavat yritykset voivat hyö-
dyntää reaaliaikaisia liityntäraja- 
pintoja. Rajapinnat mahdollista-
vat eri ohjelmistojen, sovellusten 
ja verkkokauppojen automaattisen 
tietojen siiron NetBaron-sovellus- 
perheen ja toisen järjestelmän välil-
lä turvallisesti. Tämän kokonaisuu-
den avulla myynti, varasto ja kirjan- 
pito ovat aina ajan tasalla. 

Helpota huollon rutiineja

Asiakkaasi voi avata huoltotyön puo-
lestasi ja tarkkailla sen edistymis-
tä seurantakoodilla netissä. Voit lä-
hettää tietoja huoltotyön etenemi-
sestä sähköpostilla ja tekstiviesteil-
lä. Laitteiden huoltohistorian löydät 

kätevästi mm. myyntitapahtumista, 
asiakas- ja tuotetiedolla, sarja- tai 
runkonumerolla. Ohjelmoimalla tois-
tuvat huoltotyöt esim. vuosihuollot 
etukäteen parannat varaosien sekä 
henkilöresurssien mitoitusta.

Tehosta laskutusta 

NetBaronilla kaikki työaika ja vara-
osat tulevat laskutettua ja varaosien 
kulutus varastosta hoituu automaat-
tisesti. Huoltotyöt siirtyvät automaat- 
tisesti tai manuaalisesti laskutus- 
jonoon. 

Samasta työstä voidaan teh-
dä useampi lasku esim. jakamal-
la työ takuupäämiehen ja loppu- 
asiakkaan kesken. Eri töitä voidaan 
myös kerätä samalle laskulle koonti- 
laskuksi. Laskutusjonoon siirtyneet 
työt on mahdollista laskuttaa nappia 
painamalla. 
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Hyödynnä valmiiksi paketoidut  
sovelluskokonaisuudet tai  
valitse oma kokoonpanosi

Monipuolinen NetBaron soveltuu  
kaikenkokoisille yrityksille

Ota yhteyttä 

Lisätiedot, tilaukset ja kumppaniverkosto:  
www.netbaron.fi | myynti@netbaron.fi | p. 029 000 9015
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Ominaisuuksia mm.
Kassa-Baron
• Ohjelmoitavat pikapainikkeet
• Viivakoodilukija, maksupääteintegraatio ja  

kuittikirjoitintuki
• Maksutavat: mm. käteinen, EMV-sirulliset  

debit- ja kreditkortit 

Tilaus-Baron
• Osto- ja myyntitilaukset
• Tarjoukset, vahvistukset ja aktivoinnit
• Tilausten syöttö manuaalisesti tai tuoterekisteristä
• Hälytykset ja ostotilausehdotukset
• Siirto osto- ja myyntireskontraan sekä koontilaskutus

Varasto-Baron
• Tuotemuutosseuranta
• Tuotekohtaiset varastomuutokset ja -korjaukset 
• Invetaariot
• Saldo- ja arvotiedot ajan tasalla

Huolto-Baron
• Työselosteet (sisäiset + asiakkaalle) 
• Huoltohistoria 
• Usein toistuvat työt jonoon automaattisesti 

• Tuoteryhmäkohtaiset vikakoodit 
• Kiireellisyysluokat ja hälytysrajat 
• Erikoisraportointiprofiilit mm. päämiehille ja  

takuuraportointiin 
• Valmiin huoltotyön siirto laskutukseen 

Talous-Baron
• Sähköinen taloushallinto 
• Automaattinen kirjanpito osto- ja  

myyntireskontran tapahtumista
• Hyvityslaskut, maksumuistutukset ja korkolaskut
• Lasku paperille, tiedostoon, verkkolaskuna tai  

PDF-muotoon

Verkkokauppa rajapinta
• Tuoterekisterin ja varastonkulutuksen synkronointi
• Myyntitilauksen ja -laskun luonti verkkokaupasta

 Huoltoportaali rajapinta
• Työn avaaminen ja seuranta kotisivuilta 

Sovellukset sisältävät myös mm. asiakas- ja tuoterekis-
terit, tarrat, raportit ja viivakooditulosteet sekä muo-
kattavat tulostuspohjat


