Ajantasaista kirjanpitoa
automaation avulla
Heeros Kirjanpito – ja teet työstäsi
mielekkäämpää
•
•
•
•

Käytä valmiita raporttipohjia ja tilinpäätösmalleja raportoinnin apuna
Automatisoi säännönmukaiset kirjaukset
Hoida viranomaisraportointi ja arkistointi yhdessä paikassa
Ota käyttöön helposti integroitavat visuaaliset BI-ratkaisut

Kattava kirjanpito-ohjelma
ammattilaisilta ammattilaisille
Helppokäyttöinen ja monipuolinen Heeroksen kirjanpito-ohjelma on
pilvipalveluna toteutettu ratkaisu, jota kehitetään jatkuvasti yhteistyössä
kokeneiden kirjanpitäjien kanssa. Muihin ohjelmiin saumattomasti
integroitava Heeros kirjanpito hyödyntää sähköisen laskuliikenteen
tapahtumia sekä tositetiliotteita ja antaa hyvät työkalut raportointiin.

Modernin kirjanpito-ohjelmamme
ominaisuuksia
•

Yritys- ja käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet

•

Kirjurituotteen mallikartat/omat tilikartat

•

Kustannuspaikka-/laskentakohdetasoja 13

•

Laskureskontra (saamiset/velat ja tase-erittely)

•

TITO-Säännöt

•

ALV-ilmoitusten ja maksutiedoston luonti ja lähetys
Verohallinnolle

•

Yleisimpien tuloveroilmoitusten luonti

•

Taloushallintoliiton suositusten mukainen tilinpäätösmalli

•

Automaattiviennit

•

Porautuva ja muokattavissa oleva raportointi

•

Raporttien sähköinen arkistointi

•

Valmiita liittymiä ja helppo integroitavuus

Kenelle Heeros Kirjanpito-ohjelma sopii?
•

Heeros Kirjanpitoa käyttävät niin tilitoimistot, yritykset, yhdistykset kuin kiinteistöt.
Se sopii kaikenkokoisten yritysten ja eri liiketoimintakokonaisuuksien hoitoon.

•

Kun hyödynnät sähköistä laskuliikennettä, sisäänluet näppärästi eri järjestelmistä
aineistoja kirjanpitoon. Heeroksen kokonaisratkaisu automatisoi tiedonsiirron.

•

Kun käsittelet säännöllisesti samoja tapahtumia, luot helposti tiliotteiden
käsittelyyn erilaisia kaavoja, joiden avulla tapahtumat saadaan aina automaattisesti
tiliöityä.

•

Kun hoidat myös perinteistä kuittikirjanpitoa onnistuu tositteiden käsittely
kustannustehokkaasti. Mukautat käyttöliittymän kirjausnäkymän tarpeiden mukaan,
jonka lisäksi hallinnoit saamisten ja velkojen seurantaa laskureskontran avulla.

•

Kun tarpeena on laskennallisten tapahtumien tehokas käsittely, hoituu se
helposti automaattivientien avulla ja käytössäsi on aina välitilinpäätöksen tasoista
aineistoa.

Miten raportointi ja arkistointi hoituvat
Heeros Kirjanpito-ohjelmassa?
MONIPUOLISET JA MUKAUTETTAVAT RAPORTTIPOHJAT
Hoidat helposti kuukausittaisen ja vuosittaisen raportoinnin. Voit tulostaa tulos-, tase-,
päivä- ja pääkirjaraportoinnit PDF- ja CSV/Excel tai html-muodossa, jonka lisäksi pääset
porautumaan tietoihin aina tapahtumatasoon asti.
KATTAVAT JA VISUAALISET RAPORTOINTIRATKAISUT
Hyödynnät saumattoman rajapinnan kautta myös liiketoiminnan seurantaan ja
analysointiin erikoistunutta BI-raportointia.
VIRANOMAISRAPORTOINTI
Muodostat tavallisimmat tuloverolomakkeet vaivatta. ALV-laskelmien raportointi hoituu
yhden napin painalluksella suoraan Heeroksesta Verohallintoon. Saat tehtyä helposti
myös oma-aloitteisten verojen ALV-ilmoituksesta ostolaskun.
RAPORTTIEN SÄHKÖINEN ARKISTOINTI
Raportit ovat turvallisesti tallessa ja jälkikäteenkin tarkasteltavissa. Käyttöoikeuksien avulla
voidaan määritellä esimerkiksi tilitoimiston asiakkaalle katseluoikeudet haluttuihin
raportteihin. Säästät aikaa – ei enää raporttien tulostamista tai lähetystä sähköpostitse.

”

Eihän se järjestelmävaihto ookaan niin iso juttu,
todellakin olis pitänyt vaihtaa jo aiemmin.
TÖÖLÖN LASKENTA OY

”

Timo Mäkelä, CEO

Heeros Kirjanpidon käyttöönotto on helppoa
Ohjelmistovaihto onnistuu vaivatta kanssamme. Heeroksen helpon integroitavuuden
johdosta, kaikkea ei tarvitse vaihtaa heti ja esimerkiksi tilitoimistot voivat edetä
ohjelmistovaihdossa vaikka asiakas kerralla.
Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Uusien
ominaisuuksien, automaation lisääminen ja käyttökokemuksen sujuvoittaminen sekä
ajantasainen data liiketoiminnan kehityspäätösten apuna tekevät tuotteistamme
asiakkaidemme bisneksessä kilpailuvaltin.

Taloushallinnon
tehostaminen
kannattaa aina.
Ota yhteys, ja jutellaan lisää.			
Ps. Hyödynnä myös supernopea Heeros Ostolaskut -ratkaisu, joka
digitoi kaikki ostolaskut sekä automatisoi ja nopeuttaa
merkittävästi ostolaskuprosessia.
TUTUSTU RATKAISUUN

