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Yritysten toimintaympäristö ja markkinatilanne muut-
tuvat yhä nopeammin. Siksi yrityksen menestys 
edellyttää nopeita päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka 
perustuvat oikeaan tietoon. Suonentiedolla on 
pitkä käytännön kokemus ja ammattitaito talous- ja 
palkkahallinnosta. Käytämme Balanssi-ohjelmien 
kehitykseen johtavaa ohjelmistoteknologiaa, kuun-
telemme asiakkaitamme ja vastaamme muutosvaa-
timuksiin. Näiden tuloksena Balanssi-ohjelmat 
ovat selkeitä, luotettavia ja monipuolisia.

Balanssi-ohjelmiston avulla lisäät yrityksesi tuotta-
vuutta, tehokkuutta ja vastaat tulevaisuuden muut-
tuviin haasteisiin.

Balanssi-ohjelmisto on suunniteltu ja kehitetty 
helpottamaan yritysten ja yhdistysten toimintaa. 
Balanssista löydät aina ratkaisun yrityksesi muut-
tuviin ohjelmatarpeisiin. Balanssissa on valittavana 
liikekirjanpito, yhdistyskirjanpito, ammatin-
harjoittajan kirjanpito, laskutus, asiakashal-
linta, myynti- ja ostoreskontra sekä palkan-
laskenta. Yhdessä ne muodostavat kattavan ja 
toimivan kokonaisuuden pienille ja suuremmillekin 
yrityksille. Tilitoimistoille ja yhdistyksille on tarjolla 
myös omat versiot ohjelmasta. Ohjelmiston kaikissa 
osissa on samanlainen selkeä käyttöliittymä, joka 
helpottaa käyttöönottoa ja tehostaa käyttöä.

Kannattava ratkaisu yrityksesi 
talous- ja palkkahallintoon
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Myyntilaskutus kätevästi myös sähköisesti 
Balanssi Laskutus on monipuolinen ohjelma, joka soveltuu erilaisille 
yrityksille ja organisaatioille toimialasta riippumatta. Balanssi Lasku-
tuksella tulostat lähetteet, laadit myyntilaskut ja hoidat myyntires-
kontran nopeasti ja vaivattomasti. Tarvittaessa laadit ryhmälasku-
tuksella laskut useammalle vastaanottajalle muutamalla napin pai-
nalluksella. Laskujen lähettämisen teet kätevästi postitse tai säh-
köisenä verkkolaskuna Finvoice-standardin mukaisesti. Ohjelma 
sisältää myyntireskontran. Tulevat suoritukset kirjautuvat laskuille 
automaattisesti pankin sähköisen tapahtumaluettelon avulla. 

Balanssi Laskutuksen käyttö on selkeää ja tehokasta. Ohjel-
man päänäkymässä on myyntilaskujen luettelo, jossa voit selata ja 
valita haluamasi laskut tulostettavaksi, muokattavaksi tai kirjanpi-
toon siirrettäväksi. Laskut on helppo lajitella haluttuun järjestykseen 
tai suodattaa näkyville erilaisilla ehdoilla.

Balanssi Laskutusta voit laajentaa tarvittaessa Plus-lisätoiminnalli-
suudella, jossa on varastosaldon seuranta ja toimitusten seuranta. 
Asiakashallinta-lisäominaisuus soveltuu asiakastietojen ylläpitoon, 
keräämiseen ja kontaktointiin. 

Ostolaskujen hallinta ja maksatukset 
kertakirjauksella kirjanpitoon
Balanssi Ostoreskontran uusin tekniikka mahdollistaa maksujen 
sähköisen käsittelyn ja maksatuksen. Ostolaskut voidaan lukea 
sisään pankkiviivakoodista, Finvoice-verkkolaskuaineistosta tai 
syöttämällä manuaalisesti. Balanssi Ostoreskontralla hoidat mak-
satuksen muodostamalla sähköisen maksuaineiston pankkiisi 
lähetettäväksi. Ostolaskut ja maksusuoritukset siirtyvät automaat-
tisesti tositteiksi Balanssi Kirjanpitoon kertakirjausperiaatteella. 
Verkkolaskuaineisto voidaan arkistoida sähköiseen muotoon. 
Helppo ja selkeä laskunkäsittely säästää aikaasi ja tehostaa 
yritystoimintaasi. 

Kirjanpito ja taloudenhallinta 
omassa ohjauksessasi
Balanssi Kirjanpito on selkeä, monipuolinen ja mukautuva ohjelma, 
joka soveltuu kaikenlaisille yrityksille, yhteisöille, järjestöille ja tilitoi-
mistoille. Ohjelmalla hoidat kirjanpidon, alv-laskennan, kausivero-
ilmoituksen ja tilinpäätöksen sekä teet sisäisen kustannuslaskennan. 
Lisäominaisuutena saatavissa liikeverolomakkeet ja tase-erittely. 
Balanssi Kirjanpito sisältää lähes 20 tilikarttamallia erilaisille 
yhtiömuodoille, yhdistyksille ja toimialoille. Niistä löydät omalle yrityk-
sellesi sopivan valmiin tilikarttamallin, jota voit tarvittaessa muokata.

Balanssi sisältää monipuolisen kirjanpito- ja kustannusraportoinnin. 
Voit ohjata tuloslaskelman, taseen, kustannuslaskelmien ja muiden 
kirjanpitoraporttien tulostamista hyvin monella erilaisella tavalla, ja 
tämän avulla muodostat aina sopivan raportin eri tarpeisiin. Balans-
sissa on monia ominaisuuksia, jotka parantavat käyttäjäkoke-
musta ja tehostavat kirjanpidon tekemistä. Selkeät ja monipuo-
liset raportit täyttävät vaativammatkin tarpeet. Kaikki raportit voit 
tallentaa myös sähköiseen muotoon (pdf tai Excel). Oman talouden 
seuranta ja raportointi on nyt todella helppoa Balanssi Kirjanpidon 
avulla.

Balanssi Kirjanpito toimii saumattomasti yhteen ostoreskontran, 
laskutuksen ja palkanlaskennan kanssa. Niihin kirjatut tapahtumat 
voit siirtää suoraan kirjanpitoon napin painalluksella.

Ajopäiväkirja

Balanssi Kirjanpitoon sisältyy myös Ajopäiväkirja, jonka avulla mat-
kakirjanpito on helppoa. Perusversiolla voit kirjata normaalit matkasi 
ja päivärahasi. Plus-lisäominaisuudella saat käyttöösi matkalaskun 
tulostuksen ja voit kirjata ajosi suoraan matkapuhelimeen, 
josta tiedot voidaan lähettää Balanssi Ajopäiväkirjaan. Näin tiedot 
pysyvät hyvin ajan tasalla.

TALOUSHALLINTO

PALKANLASKENTA

Korkein luottoluokitus
Soliditet 2009 Suonentieto Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus yritysten talous- ja palkkahallinnon ohjelmista. Olemme kuuluneet jo 15 vuotta 

parhaaseen AAA-luottoluokkaan. Kehittämiämme ohjelmia käyttää yli 11 000 asiakasta, joista 500 on tilitoimistoja.

Suonentieto – kanssasi menestyksessä

Vahva kumppani palkkahallintoon
Balanssi Palkanlaskenta on kehitetty yritysten palkkahallintotarpee-
seen. Se on luotettava, laadukas ja edullinen palkkahallinto-
ohjelmisto, joka soveltuu kaikille toimialoille. Ohjelman kehityk-
sessä on käytetty uusinta tekniikkaa. Palkanmaksut, tilitykset, kausi-
veroilmoitus ja vuosi-ilmoitukset voidaan tehdä myös sähköisesti.

Tehokkuutta rutiineihin
Balanssi Palkanlaskennalla palkanlaskentarutiinit sekä tilitys- ja ilmoi-
tusmenettelyt selkeytyvät ja helpottuvat. Balanssi Palkanlaskennan 
sisältämät valmiit palkkalajit ja -mallit automatisoivat laskentarutiinit. 
Ohjelman päänäkymässä on palkanmaksujen luettelo, jossa voit 
tarkastella ja valita haluamasi maksut muokattavaksi, tulostettavaksi 
tai maksettavaksi. Palkanmaksutapahtumat voit lajitella monipuolisesti 
esim. maksupäivän tai työntekijän mukaisesti. Maksatuksen teet 
nopeasti ja vaivattomasti sähköisellä siirrolla. Asiakkaidemme palautteen mukaan ”palkanlaskenta Balans-

silla on selkeää ja järkeenkäypää sekä todella helppoa”.



Täyden palvelun ohjelmistotalo

Ota oikea kasvusuunta!

Kokonaisratkaisumme auttavat kehittämään 
ja edistämään liiketoimintaasi. Meiltä saat am-
mattitaitoista palvelua aina tarvitessasi. Huoltosopi-
musasiakkaana saat suorasta palvelunumerosta 
asiantuntevaa ja ystävällistä neuvontaa sekä 
tarvittaessa etähuoltopalvelua.

Muuttuvat lait, säännökset, käytännöt ja lomakkeet 
tuovat jatkuvan ohjelmien muutostarpeen. Teemme 
tiiviisti yhteistyötä eri viranomaisten sekä asiantunti-
jaorganisaatioiden kanssa. Tällä turvaamme ohjel-
mien oikeanlaisen kehittämisen ja ajan tasalla pysy-
misen. Automaattisen päivityspalvelumme avul-
la huoltosopimusasiakkaan ohjelmat pysyvät ajan-
tasaisina. Päivitykset toimitamme tarvittaessa myös 
postitse tai voit ladata ne verkkopalvelustamme.

Järjestämme myös eri puolilla Suomea ohjelmien 
tehokasta käyttökoulutusta, joissa asiantuntevat 
kouluttajamme auttavat Sinua saamaan ohjelmista 
parhaan mahdollisen hyödyn.

Enemmän ja parempaa palvelua
Kun harkitset oman yrityksesi toiminnan tehosta-
mista, ota yhteys asiantunteviin ohjelmamyyjiimme. 
Kartoitamme tarpeesi ja tarjoamme Sinulle luotet-
tavan toimittajakumppanin palvelun sekä markki-
noiden parhaat ohjelmatyökalut. 

Tavoitat meidät:
Puh. (017) 264 2642 tai myynti@suonentieto.fi 

Lemminkäisenkatu 1, 70500 KUOPIO
Puh. (017) 264 2642, Fax (017) 264 2662 

myynti@suonentieto.fi 

www.balanssi.eu


