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Onnea uudelle yritykselle ja menestyksellisiä tulevia toimintavuosia!

Tilitoimisto

ESIMERKKEJÄ TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA

yrityksen tukena
Yritystoimintaa aloitettaessa on hyvä miettiä miten
yrityksessä hoidetaan päivittäiset juoksevat asiat
kuten myynti- ja ostolaskut, palkanlaskenta, lakisääteinen kirjanpito tai viranomaisilmoitukset.
Tilitoimisto Scandia Oy tarjoaa monipuolisia taloushallintopalveluita pien- ja mikroyrityksille. Yrityksillä
on mahdollisuus valita perinteinen kirjanpito tai ottaa
käyttöönsä sopivin monista selainpohjaisista ohjelmistoista.
Perinteisessä palvelussa asiakas toimittaa kirjanpitomateriaalin tilitoimistoon, joka tekee kirjanpidon ja
tarvittavat viranomaisilmoitukset. Palvelu on edullista
ja helppoa silloin, kun yritystoiminta on pienimuotoista.
Katso tarjous kirjanpidon peruspaketista.

Selainpohjaiset ohjelmistot ovat erinomainen ratkaisu
silloin, kun ei haluta sitoa käyttöpääomaa tai resursseja omien tietojärjestelmien ylläpitoon. Selaimella
voit hoitaa myyntitilaukset ja laskutuksen, ostolaskujen vastaanoton, kierrätyksen sekä laskujen
maksamisen. Voit esimerkiksi tehdä matkalaskun
omalla puhelimellasi internetissä ajasta tai paikasta
riippumatta. Ohjelmistoja voi laajentaa osa kerrallaan
ja niihin voi lisätä uusia käyttäjiä tarpeen mukaan.
Tilitoimisto hoitaa taustalla kirjanpidon, tilinpäätökset,
veroilmoitukset ja muut kausi-ilmoitukset.
Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme, yhteinen
tavoitteemme on yrityksenne menestyminen.
Markku Kylmänen
Toimitusjohtaja

Kaikki taloushallinnon toiminnot sisältävä WEB-ohjelmisto,
josta voit valita tarvittavat osat. Tapahtumapohjainen käyttöveloitus, maksuton käyttäjien lisääminen.
Kehitetty erityisesti LVIS-aloille, soveltuu
myös saneeraus- ja talonrakennusaloille.
Projektien seuranta ja laskutus, sähköiset työmääräykset, palkanlaskenta jne.
Käytössä yli 17 000:lla suomalaisella
yrityksellä. Valmiit integraatiot moniin ulkopuolisiin ohjelmistoihin (verkkokaupat, kassajärjestelmät, toiminnanohjaus ym).
Visma Nova on perinteikäs laaja
ohjelmisto kaikille toimialoille.
Vuokraa pilvipalveluna tai osta omaksi!
SOITA JA KYSY LISÄÄ!

Oletko kiinnostunut tilitoimiston vaihdosta? Kysy tarjouksen soveltamisesta jo toiminnassa olevalle yritykselle!
Annamme mielellämme lisätietoja tilitoimiston vaihtoon liittyen.
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KIRJANPIDON PERUSPAKETTI

• Kirjanpidon ja palkanlaskennan tulosteet
lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.
• Ei ohjelmistoja tai internet-liittymää.
SOITA JA KYSY LISÄÄ!
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UUSILLE
YRITYKSILLE
Graafinen suunnittelu: www.adutor.fi

• Palkanlaskenta (max 3 henkilöä) ja palkanlaskentaan liittyvät kuukausi-ilmoitukset (tyel ja tas).
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• Kirjanpito, pää- ja päiväkirjat, alv-laskelma, alv
-ilmoitus sähköisesti verohallinnolle.
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Tarjous on voimassa ensimmäiset kolme kuukautta,
jonka jälkeen veloitus määräytyy palvelun laajuuden
mukaan. Hintaan sisältyy:

Talo

65€ kuukausi (+alv24%)

TALOUSHALLINTOPALVELUJA
PK-YRITYKSILLE

