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TILITOIMISTO

NetBaron®–sovellusperhe tarjoaa tilitoimistolle työvälineet helpottamaan ja te-
hostamaan päivittäisiä työrutiineja. Automatisointien avulla saavutettava työajan 
säästö on jopa 2/3 perinteiseen kirjanpito-ohjelmistoon verrattuna. NetBaron -so-
velluksilla voit mm. automatisoida päivittäiset käsinsyöttö tapahtumat, hoitaa asi-
akkaitasi moniyritys -käyttöliittymän avulla tai suorittaa aktiivista tilintarkastusta.

Yhteiskäytöllä  

parhaat hyödyt

Sähköisen liiketoiminnan hyödyt ja te-
hostuminen ovat suurimmat, kun tili-
toimisto ja asiakas käyttävät rinnakkain 
NetBaron®-sovellusperhettä. Näin saa-
vutetaan taloushallinnon järjestelmä, 
joka toimii reaaliaikaisesti ja paikasta 
riippumatta.  

• Asiakas mm. syöttää myyntitilaukset 
ja laskuttaa tapahtumat järjestelmäs-
sä nappia painamalla ja hoitaa tilitoi-
miston kanssa sovittuja rutiineja suo-
raan järjestelmässä. 

• Kassan, myynti- ja ostolaskujen ta-
pahtumat siirtyvät halutessa reaaliai-
kaisesti kirjanpitoon. 

• Ostolaskujen sähköinen tarkastusjär-
jestelmä asiakas tarkistaa ja hyväk-
syy tilitoimiston tiliöimän ostolaskun 
helppokäyttöisen ostolaskukuva- 
näkymän kautta. Ostolaskujen käsit-
telynäkymässä on mahdollista välit-
tää sähköisesti kumpaankin suun-
taan tietoa ja kommentteja reskont-
ran hoitajan ja asiakkaan henkilöiden 
välillä käsiteltävään laskuun liittyen. 

• Asiakas tulostaa itse raportteja  

suorittaa aktiivista (kiertävää) tilintar-
kastusta koko tilikauden ajan. Tilintar-
kastaja voi tarkastaa tositteita ja tapah-
tumia ajasta ja paikasta riippumatta 
milloin vain.

Arkisto-Baronilla  

vaivaton arkistointi

Arkisto-Baron on helppo, nopea ja  vai-
vaton arkistointityökalu, joka täyttää ti-
linpäätöksen KILA:n 2011 julkaisemat 
vaatimukset sähköiseltä arkistoinnilta.
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Helpotusta  

tilinpäätösruuhkiin

Tilinpäätöksen, tilintarkastuksen, ve-
roilmoituksen ja arkistoinnin laadinta 
tilikauden jälkeen on todella helppoa, 
koska kaikki aineistot ja tase-erittely 
on muodostonut tilikauden aikana val-
miiksi. Näitä varten NetBaron-sovellus-
perhe tarjoaa helppokäyttöiset sähköi-
set työkalut.  

Aktiivinen tilintarkastus  

tasoittaa ruuhkahuippuja

Talous-Baronin Tilintarkastus-työkalu 
sopii sekä sisäiseen tarkastukseen, että 
lakisääteisen tilintarkastuksen suo-
rittamiseen. Työkalun avulla voidaan 
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Ota yhteyttä 

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

Asiakas-case
OLE Online-tilitoimistot 

Meisenet Oy on Tampereella toimiva tili-
toimisto, joka tarjoaa sähköistä taloushal-
lintoa ja perinteistä taloushallinnon palve-
lua sähköisillä työkaluilla. Sähköinen ta-
loushallinto lisättiin yritysten palvelutar-
jontaan  jo vuoden 2005 keväällä ja ohjel-
mistojen vertailun aikana ymmärsin, mitä 
sähköinen taloushallinto todella tarkoittaa, 
toteaa Vesa Laurila Meisenet Oy:stä. 

Hankinnan tärkeimmäksi kriteerik-
si nousi ohjelmiston soveltuvuus ja 
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Tilitoimiston työkalut
Talous-Baron 
• reskontrat, siirtomahdollisuus myös toiseen  

kirjanpidon järjestelmään
• ostolaskujen sähköinen käsittelyjärjestelmä
• liikekirjanpito
• tilinpäätös ja sähköinen veroilmoitus
• pankkiyhteydet ja sähköinen tiliotekäsittely
• tilintarkastustyökalulla aktiivinen tilintarkastus

Monipankki-laajennus 
• verkkosovellus, jolla ajasta, paikasta tai tietokoneesta 

riippumattomat yhteydet pankkeihin
• myös ulkopuolisen aineiston lähetys ja siirto

Moniyritys-laajennus
• useiden asiakkaiden hallinta ja käyttäminen yhdellä 

kirjautumisella

Palkka-Baron 
• vaativampaan palkanlaskentaan,  

myös rakennusala ja lähdeverokortti

Raportti-Baron 
• raporttigeneraattori >100kpl valmiita raportteja

Arkisto-Baron 
• Kirjanpidonlautakunnan 2011 suositusten mukainen

helppokäyttöisyys tilitoimistojen omille 
asiakkaille. Hankinnan tarkoituksena ei 
siis ollut hakea tilitoimistoille käytössä ole-
van kirjanpito-ohjelman korvaajaa vaan 
järjestelmä, jossa asiakkaan tuottama tieto 
voidaan jalostaa suoraan kirjanpitomateri-
aaliksi. Ulkoinen laskenta ikään kuin syn-
tyy sivutuotteena. 

Tärkeintä asiakasyrityksen kannalta on se, 
että sisäinen laskenta toimii ja järjestelmä 
tuottaa riittävästi reaaliaikaista tietoa ta-
loudellisten päätösten tueksi. Siihen ei pe-
rinteinen taloushallinto pysty vastaamaan. 
Parhaiten kaikki asetetut kriteerit täyt-
ti NetBaron® -sovellusperhe. Vesa Lauri-
la vakuuttui myös Netbaron Solutions Oy:n 
jatkuvasta asiakaslähtöisestä sovelluskehi-
tyksestä.

Perustimme koko maan kattavan OLE 
Online-tilitoimistot verkoston, joka 

muodostuu itsenäisistä tilitoimistois-
ta ja sen tärkein työkalu on NetBaron®-
sovellusperhe. Nyt pystymme vastaamaan 
aidosti kentän pyyntöihin, toteaa Vesa Lau-
rila tyytyväisenä. 

Vaikka sovelluksien avulla voidaan teh-
dä töitä ajasta ja paikasta riippumatta, tar-
vitaan lisäksi paikallista palvelua.Yrittäjä 
haluaa keskustella omista asioistaan kah-
den kesken oman kirjanpitäjänsä kanssa. 
Verkostomalli tuo oman kirjanpitäjän lä-
helle, jolloin tuki taloudessa ja sovellusten 
käytössä on asiakkaillemme henkilökoh-
taisempaa.

Olemme saaneet omilta asiakkailtamme 
paljon kiitosta uudesta palvelukonseptis-
tamme. Emme olisi päässeet nykytilaam-
me ilman Netbaron Solutions Oy:n sovel-
lusperhettä ja asiantuntijapalvelua, toteaa 
Vesa Laurila.

Asiakkaan sovellukset

tilitoimiston asiakkaan NetBaron-sovelluksia mm.

Kassa-Baron 
• kassajärjestelmä kosketusnäyttö-, kuittikirjoitin- ja 

maksupääteintegraatiolla

Lasku-Baron  
• laskutus

Tilaus-Baron 
• osto- ja myyntitilausten hallinta sekä tarjouslaskenta

Huolto-Baron 
• huollon ja kunnossapidon työnohjaus

Varasto-Baron 
• monivarastojärjestelmä

Palaute-Baron 
• kotisivu- ja yhteydenottolomakkeiden integroiminen 

CRM-myynninohjausjärjestelmään

Kontakti-Baron 
• myynnin, markkinoinnin ja viestinnän yhteydenotto-

jen hallintaan

Kalenteri-Baron 
• yksittäinen, ryhmä-, virtuaali- tai resurssikalenterit

Viesti-Baron 
• sähköpostien ja tekstiviestien lähetys- ja vastaanotto-

järjestelmähiirisyöttötuki


