
Tulevaisuuden taloushallinto on jo täällä.

Keskity tulevaan – www.netbaron.fi

MATKA-BARON

Matka-Baron helpottaa ajopäiväkirjanpitoa ja matka- 
laskujen tekoa ajasta ja paikasta riippumatta.   

Matka-Baron helpottaa ajopäiväkirjanpitoa ja matka- 
laskujen tekoa ajasta ja paikasta riippumatta. Sovel-
lus myös nopeuttaa ja tehostaa laskutusta yrityk-
sissä, joissa matkakustannukset muodostavat osan 
myyntilaskutusta. Kerran kirjattu tieto on reaali- 
aikaisesti nähtävissä, tarkastettavissa, hyväksyttävissä 
ja raportoitavissa.  

Laskutettavaksi syötetyt matkat ja kulut siirtyvät il-
man lisätyötä Palkka-Baroniin tai Talous-Baroniin 
käsiteltäviksi, mikä vähentää inhimillisiä näppäily- 
virheitä ja nopeuttaa laskutuksen läpimenoaikaa.  
Paperityötä ja jälkilaskentaa ei tarvitse tehdä, kaikki kir-
jaukset ovat ajan tasalla myös maksatusta, laskutusta 
ja kirjanpitoa varten. 

Kilometrit laskutukseen vaikka  

navigaattorista

Sähköinen ajopäiväkirja on aina ajan tasalla. Ajo- 
päiväkirjaa voi käyttää sekä yrityksen että yksityis- 
henkilöiden käyttöön rekisteröidyille autoille saman- 
aikaisesti. 

Ajotapahtumat syötetään joko manuaalisesti tai tuo-
daan navigaattorista CSV-tiedostona. Esiasetuksissa 
on monipuoliset määrittelymahdollisuudet: esim. 
pakolliset tietokentät, usein toistuvat reitit ja mat-
kat. Kirjatut ajot ovat välittömästi nähtävissä muissa  
NetBaron-sovelluksissa.

Matkalaskut viiveettä ja virheettä

Matka-Baron tuo matkakulujen kirjaukseen ja kä-
sittelyyn tehokkuutta. Kuluerittelyt syötetään selai-
messa lomakkeelle, kuitit ja tositteet liittetään laskul-
le esim. skannattuna, sähköisesti tai pdf-tiedostoina. 
Matkalasku siirtyy halutessa automaattisesti palkan- 
laskentaan, ostoreskontraan ja maksatukseen.

Kulut voi kohdistaa työnumeroille, kustannuspaikoille, 
projekteille tai asiakkaille. Palkanlaskentaa ja kirjan- 
pitoa varten voidaan asettaa oletuskirjanptitotilit ja 
tuntilajit. Ostolaskulle tiedot voidaan siirtää yhteen- 
vetona tai eriteltynä kululajeittain.

Sähköinen ajopäiväkirja ja matkalasku 
- helposti ja täsmällisesti
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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. 

Sähköinen ajopäiväkirja

• Ajoneuvokohtainen

• Yksityiset ja yrityksen ajoneuvot samanaikaisesti

• Perus- ja rekisteritietojen ylläpito

• Ajoneuvorekisteri 

• Ajoreittirekisteri kilometreillä

• Tietokenttien määrittely (vaadittavat kentät)  
asetuksissa 

• Ajojen tuonti navigaattorista 

• Monipuoliset haku- ja näkymäasetukset

• Hyväksynnät ja seurannat

• Raportit ja tulosteet

• Siirto matkalaskulle ja myyntilaskutukseen

Sähköinen matkalasku 

• Työntekijäkohtainen

• Perus- ja rekisteritietojen ylläpito

• Ohjelmoitavat laskunumerot

• Monipuoliset haku- ja näkymäasetukset 

• Ajopäiväkirjan tuonti

• Hyväksynnät ja seurannat

• Raportit ja tulosteet

• Oletuskirjanpitotilit ja tuntilajit  
palkanlaskentaa ja kirjanpitoa varten 

• Siirto Talous- ja Palkka-Baroniin 

• Siirto ostolaskulle yhteenvetona tai eriteltynä
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