TALOUS-BARON

Oikeat välineet taloudenhallintaan
- automatisoi ja tehosta
Talous-Baronilla hoituvat helposti ja joustavasti niin budjetointi, laskutus
ja viennit reskontriin kuin liikekirjanpito ja pankkiliikennekin. Kirjanpidon
aineisto syntyy ilman lisätyötä Talous-Baronin automatiikan ansiosta!
Talous-Baronilla hoituvat helposti ja joustavasti niin
budjetointi, laskutus ja viennit reskontriin kuin liikekirjanpito ja pankkiliikennekin. Kirjanpidon aineisto syntyy ilman lisätyötä Talous-Baronin automatiikan sekä toimipaikka-, asiakas-, toimittaja- ja tuoterekistereistä löytyvien asetuksien ansiosta.
Pankkiyhteyksien avulla on mahdollista hakea ja kirjata maksusuorituksia automaattisesti reskontrista aina
kirjanpitoon asti. Talous-Baron antaa myös reaaliaikaista tietoa organisaation kassavirrasta ja taloudellisesta tilanteesta.
NetBaron®-sovellusperhe toimii yhden kirjauksen
periaatteella ja tiedot ovat helposti hyödynnettävissä
eri sovellusten välillä. Näin tarjouspyynnöstä on helppo tehdä tarjous, tilaus, lasku ja kirjanpidon tapahtuma
automaattisesti. Tämän lisäksi käytössä on myös muita toimintaa tehostavia ominaisuuksia kuten nopea
käsitositteiden syöttötapa sekä sähköinen tiliotteiden
käsittely. Alv-laskelmat, kausi- ja vuosiveroilmoitukset
sekä muut viranomaisilmoitukset voidaan myös tehdä
sähköisesti.

Tulevaisuuden taloushallinto on jo täällä.
Keskity tulevaan – www.netbaron.fi

Laskutus, myynti- ja ostoreskontra sekä monipankki
ovat itsenäisiä sovelluksia, joita voidaan käyttää myös
perinteisten kirjanpito-ohjelmien täydentävänä osana
tai laajennuksena sähköiseksi taloushallinnoksi.

Tulevaisuuden vaatimusten
huomioiminen on tätä päivää
NetBaron®-sovellusperhe tarjoaa asiakkaille edistyksellisen ja kehittyvän sovellusratkaisun. Sovellusperhe
huomioi lakien ja asetusten vaatimukset, verkkolaskujen hyödyntämisen sekä SEPAn (Single Euro Payments
Area) synnyttämät uudistustarpeet vähittäismaksujärjestelmissä.

Tervetuloa tutustumaan asiakkaiden
käyttökokemuksiin ja referensseihin
Kotisivuilta www.netbaron.fi löydätte asiakkaiden
omia käyttökokemuksia menestystarinoista sekä referenssejä toimialoittain. Tämän lisäksi pääsette tutustumaan NetBaronin toimintaan katsomalla videoesityksiä ja tilaamalla testitunnukset.

TALOUS-BARON

Ominaisuuksia
• täyttää Suomen ja EU:n asettamat laskua koskevat vaatimukset
• monipuoliset asetukset ja tilatiedot
• Kirjurituotteen ja YTJ:n tilikarttamallit
• mahdollisuus tuoda tilikartta toisesta järjestelmästä, tilikartan monipuoliset
muokkaus- ja oletus-ominaisuudet
• lasku-, tosite- ja tilikausikohtaiset liitetiedostot
• kirjanpidon KP, työ-/projektinumero sekä tilitiedot rivikohtaisesti
• vasta- ja alv-tilien automaattioletukset tilikartan mukaan
• rajapinnat tietojen tuonti- ja vientitoimintoihin
• automaattinen kirjanpito osto- ja myyntireskontran tapahtumista tai myyntija ostoreskontrista tapahtumien siirtäminen eräajona kirjanpitoon
• kirjanpidon tositteen ja vientiselitteen kirjaukset myös reskontrista
• kirjanpidon ja reskontrien lukitseminen yhtä aikaa tai erikseen
• Finanssialan Keskusliiton ja SEPAn mukaiset sähköiset pankkien
tiedonsiirtomuodot
• verkkolasku
• rahoitusyhtiötuki myyntisaataville mm. Finvoice-verkkolasku muodossa

Ostoreskontra
• laskujen syöttäminen automaattisesti verkkolaskusta, sähköisesti
viivakoodista tai manuaalisesti
• toimittajatietojen luominen laskua
syötettäessä
• mahdollisuus liittää skannattuja
paperilaskuja laskukohtaisesti
• laskujen sähköinen skannaus- ja
tarkastusjärjestelmä
• koti-, ulkomaa- ja SEPA-maksuaineisto
• suoritusten automaattinen ja
manuaalinen kirjaaminen
• monipuoliset raportit (> 25 kpl)
mm. päivä- ja pääkirja sekä muut
laskuraportit

Myyntireskontra
• lasku- ja viitenumeron sekä
pankkiviivakoodin automaattinen muodostaminen

• suoritusten ja viitesuoritusten
automaattinen tai manuaalinen
kirjaaminen
• tulostaminen paperille, PDFtiedostoon tai verkkolaskuna
• sähköiset välityskanavat: laskuoperaattorit, pankit tai sähköposti
• korko- ja hyvityslaskut sekä maksumuistutukset
• automaattinen sopimuslaskutus
mm. vastikkeille ja vuokrille
• monipuoliset raportit (> 30 kpl)
mm. päivä- ja pääkirja sekä muut
laskuraportit

Liikekirjanpito
• nopea käsitositteen syöttötapa
• tiliotteen sähköinen käsittely,
tiliöinti ja oppimisautomatiikka
• täydellinen näppäimistö- ja
hiirisyöttötuki
• tilikauden pituuden muutokset
• rajaton tositenumerolaskureiden
määrä

Tulevaisuuden taloushallinto on jo täällä.
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Ota yhteyttä
Lisätiedot, tilaukset ja kumppaniverkosto:
www.netbaron.fi | myynti@netbaron.fi | p. 029 000 9015

Keskity tulevaan – www.netbaron.fi

• budjetti
• tilinpäätösasiakirjat
• tasekirja, tase-erittelymallit ja
muokkausmahdollisuus
• muut kirjanpidon normaalit
ominaisuudet
• monipuoliset raportit (> 25 kpl), mm.
päivä-, pää- ja tasekirja, tase-erittely
sekä tulos- ja kassavirtalaskelma
• sähköiset viranomaisilmoitukset

Pankkiliikenne
• tuetut pankit: Aktia, Danske Bank,
Handelsbanken, Nordea, OP,
Paikallisosuuspankit, S-pankki,
Säästöpankki ja Ålandsbanken
• saldokysely, SEPA-maksuliikenne, tilija pikasiirto
• viiteaineisto, TITO-konekielinen tiliote
• Finvoice-verkkolaskun lähettäminen
ja vastaanottaminen
• automaattinen aineistojen noutaminen ja lähettäminen

