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Mikä on sähköinen taloushallinto?

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen
taloushallintoon liittyvien tehtävien, kuten ostolaskujen käsittelyä
ja maksamista, myyntilaskujen laatimista ja lähettämistä, kirjanpidon, viranomaisilmoitusten ja raportoinnin hoitamista sähköisesti
yhdessä järjestelmässä.
Sähköisen taloushallinnon toimintaperiaatteena on, että tiedot
kirjataan järjestelmään vain kerran – eheä kirjausketju päivittyy
kirjanpitoon ja rutiininomaiset, manuaaliset prosessit automatisoidaan.
Sähköisen taloushallinnon tavoitteena on automatisoida rutiininomaisia ja manuaalisia kirjanpidon työvaiheita ja tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa. Tehostamalla taloushallinnon
prosesseja säästetään aikaa, vaivaa ja rahaa.

”

Sähköisellä taloushallinnolla
tarkoitetaan yrityksen
taloushallinnon tyypillisten
tehtävien hoitamista sähköisesti
yhdessä järjestelmässä
yhden kirjauksen
toimintaperiaatteella.
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Tilitoimiston ja yrityksen
yhteiskäytön mahdollisuudet
Sähköinen taloushallinto suoraviivaistaa ja helpottaa yrityksen ja taloushallinnon kumppanin – perinteisesti tilitoimiston – yhteistyötä, kun
kokonaisuus toimii yhdestä järjestelmästä. Yhteistyömahdollisuuksia tilitoimiston ja yrityksen välillä on monia:

Ostolaskujen käsittely

Myyntilaskut

Käteiskuittien käsittely

Raportointi ja seuranta

Järjestelmässä asiakasyritys
tarkastaa ja hyväksyy ostolaskut
sekä kohdistaa laskut tarvittaessa projekteille ja muille
kustannuspaikoille. Yritys itse
tai tilitoimisto hoitaa laskujen
maksamisen ja tilitoimisto tiliöi
ne kirjanpitoon.

Laskut tehdään tilitoimiston ja
asiakasyrityksen yhteiseen järjestelmään, josta laskut lähtevät
suoraan verkkolaskuna, e-laskuna, sähköpostilla tai paperilaskuna postin välityksellä. Myös
maksumuistutukset ja mahdolliset perintään siirrot hoituvat
järjestelmän kautta.

Käteiskuittien tallentamiseen on
olemassa valmiita mobiilisovelluksia, jotka voidaan integroida
osaksi taloushallintosovellusta.
Sähköiseen muotoon muutettu
käteiskuitti siirtyy automaattisesti tilitoimiston käsiteltäväksi.

Suurimpia sähköisen taloushallinnon hyötyjä on mahdollisuus
reaaliaikaiseen raportointiin ja
seurantaan. Edellytykset seurata yrityksen kassavirtaa, tulosta,
budjettia ja myyntiä yritykselle
sopivana aikana ja käsillä on
aina tuorein tieto.
.

Palkanmaksu

Pankkiyhteydet

Matka- ja kululaskut

Viranomaisilmoitukset

Palkansaajien tiedot ylläpidetään suoraan palkkahallinnon
järjestelmässä. Palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto ja maksaminen hoituu joko yrityksen tai
tilitoimiston toimesta.

Pankkitilien saldot ja tiliotteet
päivittyvät taloushallinnon
järjestelmään halutulla syklillä,
esim. päivittäin. Samalla tieto
viitemaksuista siirtyy järjestelmään ja myyntilaskut kirjautuvat automaattisesti maksetuiksi.

Matka- ja kululaskujen laatiminen hoituu järjestelmän kautta,
jonne työntekijät itse laativat
omat tapahtumansa. Laskut
siirtyvät automaattisesti oikealle
hyväksyjälle ja lopuksi maksuun.

Esim. alv-laskelmien ja työnantajasuoritusten lähettäminen
suoraan järjestelmästä tilitoimiston toimesta on nopeaa ja
yritykselle vaivatonta. Veroilmoitus siirtyy sähköisesti verohallintoon ja tilinpäätös PRH:lle.
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Sähköisen taloushallinnon yhteiskäytön
toimintamalli tilitoimistossa

Sujuva ja tehokas yhteiskäyttö yrityksen ja tilitoimiston välillä syntyy,
kun roolit ja vastuualueet ovat selvillä. Olipa asiakasyritys pieni tai
suuri, työnjako voidaan tehdä tapauskohtaisesti ja joustavasti vastaamaan yhteistyölle sopivinta työskentelymallia.
Pilvipalveluna toimiva yhteinen järjestelmä toimii ns. yhteisenä talousosastona, jossa kumpikin osapuoli hoitaa oman osuutensa pilvessä
ajasta ja paikasta riippumatta. Näin yritys voi hoitaa haluamansa
taloushallinnon tehtävät itse, seurata näkymää talousasioihin reaaliajassa ja antaa tilitoimiston hoitaa loput.
Tavoitteena on tuottaa asiakkaille parempaa palvelua, jolloin kummatkin osapuolet voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

”

Olipa yrityksen tarve mikä
tahansa, taloushallintojärjestelmän yhteiskäyttö
mahdollistaa joustavan ja
tehokkaan yhteistyön asiakkaan
ja tilitoimiston välillä.
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Esimerkki 1

Yritys

Tilitoimisto

Ostolaskujen käsittely
Myyntilaskutus
Alustava palkanlaskenta
Matkalaskujen hallinta
Pankkiyhteydet
Raportointi
Reaaliaikainen talouden
seuranta

Pääkirjanpito
Reskontra
Palkanlaskenta
ALV- ja muut
viranomaisilmoitukset
Tilinpäätös
Raportointi ja seuranta
Konsultointi

Yritys, jolla on omia taloushallinnon resursseja
jonkin verran ja halu hoitaa osa taloushallinnon
tehtävistä itse.
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Esimerkki 2

Tilitoimisto
Pääkirjanpito
Reskontra
Palkanlaskenta
ALV- ja muut
viranomaisilmoitukset
Pankkiyhteydet
Tilinpäätös
Raportointi ja seuranta
Konsultointi

Yritys
Ostolaskujen kuittaus
Myyntilaskutus
Reaaliaikainen
talouden seuranta

Yritys (pk-yrittäjä), joka haluaa ulkoistaa kaikki
mahdolliset taloushallinnon toiminnot tilitoimistolle.
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Yhteiskäytön 5 keskeisintä hyötyä

3
2
1
Joustava työnjako
tilitoimiston kanssa

Ajan säästö ja keskittyminen
ydinosaamiseen

Tiedonkulku ja rutiinit
tehostuvat

4

Aina tuorein
näkymä taloustietoon

5

Virheiden ja manuaalisen
työn määrä vähenee
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EmCen ratkaisut
onnistuneeseen yhteistyöhön
Meillä EmCessä on syvä osaaminen taloushallinnon ratkaisujen kehityksestä yli 35 vuoden ajalta ja vankkaa kokemusta yli toimialarajojen.
Tarjoamme asiakkaan kokoon ja tarpeeseen sopivat ratkaisut, jotka
automatisoivat sähköisen taloushallinnon prosesseja ja tekevät yrityksen liiketoiminnasta sujuvaa, tehokasta ja läpinäkyvää. EmCe-ratkaisuilla kaikki langat pysyvät käsissä – hallitset ja ohjaat kaikkia taloushallinnon prosesseja helposti ja luotettavasti.
EmCeTM Taloushallinto -ohjelmistoilla on 10 000 päivittäistä käyttäjää
ja yli 1500 asiakasta on valinnut meidät taloushallinnon kumppanikseen. Meillä on yli 300 tilitoimistoasiakasta ja teemme jatkuvasti
kehitysyhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Voimme rehellisesti sanoa,
että tunnemme toimialan arkiset haasteet ja pyrimme vastaamaan
niihin mahdollisimman hyvin.
EmCe-ratkaisut on kehitetty Suomessa suomalaisille pk-yrityksille –
juuri tarpeeseen sopiviksi kokonaisuuksiksi.

”

Meidän tehtävänämme on
helpottaa asiakkaidemme
arkea ja auttaa heitä
menestymään oikean kokoisilla
sähköisillä taloushallinnon
ratkaisuilla.

Tarvitsetko apua tai lisätietoa?
Keskustele myyntimme kanssa, miten voimme auttaa sähköistämään
sinun yrityksesi taloushallinnon, ota yhteyttä myynti@emce.fi.
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