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Joustava ja helppo ratkaisu
Maksat siitä mitä tarvitset

Käytä milloin ja missä tahansa
Ei enää asennuksia omalle koneelle

Jatkuva kehitys ja automaattiset päivitykset
Tiedot ovat tallessa yhdessä paikassa

VVarmuuskopio automaattisesti

Talous- ja viljelytiedon 

Pilvipalvelut

Luotettavat ja selkeät 
Maatalousneuvos, 

Agrineuvos ja Balanssi 
SaaS-pilvipalveluna

Suonentiedon ohjelmia myydään  
myös SaaS-pilvipalveluna. Perin-
teisen ohjelmiston asentamisen 
ja ylläpitämisen sijasta, voit käyt-
tää ohjelmistoa internetin kautta 
millä tahansa päätelaitteella 
missä ja milloin tahansa.  

Nosta taloushallintosi uudelle ta-
solle sähköisillä osto- ja myynti-
laskuilla sekä sisäisellä pankkiyh-
teydellä. Talousmobiilissa oma 
talous on kätevästi aina mukana 
ja hallinnassa.

Kun kaipaat huolettomuutta  ja 
ajantasaista taloushallintoa käte-
västi ilman paperin pyöritystä - 
valitse Suonentiedon taloushal-
linnon pilvipalvelu.



Lisätietoja antaa ja oikean kokonaisuuden 
kartoittamisessa sinua auttaa Suonentiedon 
myynti. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Puh. 017-264 2642
myynti@suonentieto.
www.suonentieto.

Hyödyt
• Saas-palvelussa sinä ja muut valtuuttamasi käyttäjät 
voitte käyttää Maatalousneuvosta, Agrineuvosta tai Ba-
lanssia paikasta riippumatta millä tahansa työasemalla, 
jossa on verkkoyhteys.

• Yhtymissä ja yhtiöissä osakkaat tai yrityksen työnte-
kijät voivat käyttää ohjelmia tietojen ylläpitoon tai ra-
portointiin eri sijainneissa.

• Tiedot ovat tallessa yhdessä paikassa luotettavasti, 
kaikilla käyttäjillä näkyy ja on ajantasainen tieto välittö-
mästi käytössä.

• Voit tilata käyttäjätunnuksia uusille käyttäjille ja voit 
päättää onko heillä pääsy osaan vai kaikkiin yrityksen 
tietoihin.

•• Tilitoimisto voi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden 
käyttää laskutusta ja ostoreskontraa. Asiakas tekee 
myyntilaskut sekä reskontran ja hoitaa ostolaskujen 
maksatuksen. Tilitoimisto hyödyntää kirjatut laskut ja 
maksut suoraan automaattisiirtona kirjanpitoon, jolloin 
samaa asiaa ei tarvitse kirjata enää uudelleen.

•• SaaS-palveluun voi liittää edullisen Talousmobiilin 
talouden raportointiin, kuittien kuvaamiseen suoraan 
kirjanpitoon ja ostolaskujen tarkasteluun ja hyväksymi-
seen.

• Sinun ei tarvitse huolehtia päivityksistä, sillä asen-
namme ohjelmistopäivitykset palveluun heti, kun uusi 
versio julkaistaan. Palvelu varmistaa tiedot automaatti-
sesti kerran vuorokaudessa.

• Tilitoimisto säästää oman järjestelmän laiteinvestoin-
neissa, sillä omaa palvelinta, siihen liittyvää kallista yllä-
pitoa sekä varmuuskopiointipalvelua ei tarvita.

SaaS-pilvipalvelussa käytät Suonentiedon 
ohjelmaa samoin kuin käyttäisit ohjelmaa 
omassa työasemassa. Käyttöliittymä sisäl-
tää kaikki hyvät ja monipuoliset työpöytä-
sovelluksen ominaisuudet, joita voit käyt-
tää PC tai Mac-työasemilla. 

Kirjanpidon tositteisiin voit liittää kuittien kuvat. 
Ostolaskujen käsittelyn voit hoitaa sähköisesti 
verkkolaskupalvelulla. Sisäisellä pankkiyhteydellä 
maksat laskut ja palkat suoraan ohjelmasta ja 
lataat myyntireskontran suoritukset ja pankin 
tiliotteet. Myös myyntilaskut voit lähettää suoraan 
järjestelmästä vastaanottajalle.

LasLaskut ja ostolaskut löytyvät helposti vuosienkin 
kuluttua järjestelmästä. Palkanlaskennassa tulore-
kisteritoiminto sisältää suoran yhteyden tulorekis-
teriin, jolloin palkkatietoilmoittaminen hoituu vai-
vattomasti ja luotettavasti.

Talousmobiili 
- oma taloustieto kätevästi mukanasi
Minimoi kuittien katoaminen ottamalla käyttöösi 
Kuvaa kuitti-applikaatio– kuvaa kuittisi suoraan 
kirjanpitoon.

Käyttöönotto
SaaS-pilvipalvelu on helppo ottaa käyttöön. 
Työaseman työpöydälle kopioidaan lähettä-
mämme SaaS-palvelun käynnistyskuvake. Käyn-
nistyskuvaketta klikkaamalla avautuu suojattu 
yhteys pilvipalveluun ja ohjelmisto käynnistyy.

Seuraa kirjanpitoasi missä ja 
milloin tahansa Talousmobiili 
Tulosraportti-nettisovelluksel-
la – voit selata kirjanpitoasi 
porautuvasti aina tositteella 
oleville liitteille saakka. 

Selaa ja hyväksy ostolaskut kä-
tevällä Talousmobiili Ostolas-
kut nettisovelluksella – voit 
selata ostoreskontrassa olevia 
ostolaskujasi sekä hyväksyä tai 
hylätä maksatuksen.

Talous- ja viljelytiedon 

Pilvipalvelut


