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RAKENTAMINEN

Haluatko olla reaaliaikaisesti selvillä työmaiden tilanteesta?  
Monipuolisella NetBaronilla se on mahdollista: 

 projektien kustannusten ja laskutuksen seuranta reaaliaikaisesti 
 projektikohtaiset tuloslaskelmat
 materiaalien ja työtuntien kirjaus ja laskutus

Ylivoimaiset integrointi-
mahdollisuudet
NetBaronilla helpotat työmaiden ta-
lousrutiineja tarjouspyynnöistä las-
kutukseen ja kirjanpitoon asti. So-
vellusperhe taipuu kätevästi myös 
osaksi extranet-palveluita, kuten  
sopimusasiakkaittesi tilauspalvelu-
järjestelmää. Tieto siirtyy sovellus- 
kokonaisuudessa reaaliaikaisesti 
niin, että esimerkiksi kirjanpidon to-
sitteesta voit jäljittää kaikki tapahtu-
mat takaisin aina kotisivuilta tullee-
seen tarjouspyyntöön asti - ja päin-
vastoin. 

Tarjouspyynnöistä  
toimituksiin sähköisesti
Asiakkaidesi sähköisten tarjouspyyn-
töjen perusteella teet helposti tar-
jouspyynnöt omille toimittajillesi. 
Vastaavasti saamistasi tarjouksista 
poimit omiin tarjouksiisi sisällöt käte-
västi. Kaikki sähköinen tieto on käy-
tettävissä missä ja milloin vain. Voit 
lähettää  tilausvahvistukset myös 
sähköpostitse. Teet ostotilaukset 

Rakennusliikkeen taloudenpito yhden kirjauksen periaatteella

NetBaron® - linjat ja langat käsissä 

toimittajille ja kirjaat tavaran varas-
toon tai työmaalle. 

Ostolaskujen käsittely  
tehokkaasti
Ostolaskut voit tarkastaa, verrata  
ostotilauksiin ja maksaa sähköisesti. 
Käytössäsi on automaattinen kirjan-
pito, jolloin tositteet siirtyvät ilman  
lisätyötä kirjanpitoon.  

Tuntien ja materiaalien 
kirjaus ja seuranta myös 
mobiilisti 
Työntekijät kirjaavat sähköisesti työ-
aikaa ja materiaalikulutusta sekä 
matkakuluja ja muita kuluja. Työn- 
tekijälle voidaan luoda lisätietoja, 
joilla automatisoidaan esim. kulu-
korvauksia. Kulut kohdistuvat reaa-
liaikaisesti oikealle työmaalle ilman  
lisävaivaa.  Työajan sekä materiaali-
kulutuksen seuranta onnistuu mis-
sä ja milloin vain. Lisäksi työaika- 
kirjauksista ja matkalaskuista muo-
dostuu automaattisesti valmis ma-
teriaali laskutukseen, palkan- 

laskentaan, raportteihin ja ilmoituk-
siin sekä tositteet kirjanpitoon. 

Laskutus ja kirjanpito  
aina ajan tasalla 
Yhden kirjauksen periaatteella toi-
mivat sovellukset tehostavat myös 
myyntilaskutusta. Valmistuneet työ-
vaiheet siirtyvät automaattisesti  
laskutusjonoon. Voit laskuttaa  
maksuerätaulukon mukaiset erät 
ja mahdolliset lisätöiden tunnit ja 
materiaalit yhdessä tai erikseen. 
Voit myös automatisoida sopimus- 
asiakkaiden laskutusta. Viitemaksut 
kirjautuvat suoraan ilman toimen- 
piteitäsi myyntireskontraan ja kirjan-
pitoon. 

Monipuoliset raportit 
Käytössäsi on yli 200 muokattavaa 
ja räätälöitävää raporttimallia. Voit 
tulostaa mm. projekti-, työnume-
ro- ja kustannuspaikkakohtaiset tu-
loslaskelmat paperille, PDF- tai CSV- 
tiedostomuotoon.
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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.
Talous-Baron
• Sähköinen taloushallinto 
• Automaattinen kirjanpito osto- ja  

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

PDF-muotoon

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

Palkka-Baron
• Vakiopalkkojen ja -pidätysten laskenta sekä  

matkalaskujen kirjaus automaattisesti
• Matkalasku- ja työaika-aineiston tuominen  

Matka- ja Kello-Baronista tai ulkoisista järjestelmistä
• Palkkatiedot reaaliajassa kirjanpitoon ja  

kausiveroilmoitukselle
• SEPA-maksuaineiston lähetys suoraan pankkiin

Kello-Baron
• Työajan seuranta, työajan ja materiaalin laskutus
• Työjonon kirjaukset, seurannat ja ohjaukset
• Tuoterekisterituki ja materiaalikulutus

Projekti-Baron
• Projektinohjausjärjestelmä
• Projektimallien tekeminen ja hallinta
• Projektin töiden ja kustannusten raportointi sekä  

seuranta
• Siirto taloussovelluksiin

Kalenteri-Baron
• Monipuolinen resurssikalenteri

Rajapinnat
• Tarjouspyynnöt, tilaukset www-sivuilta tai  

extranet-palveluista

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


