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Palvelukuvaus

Yrittäjän perusohjelmisto palveluna
Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi 
myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, 
sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. 

Säästät heti käyttöönotosta alkaen aikaa ja voit keskittyä 
oleelliseen, eli myyntiin, asiakassuhteiden hoitoon ja 
palveluiden tuottamiseen tai tuotteidesi myyntiin.

Voit käyttää ohjelmaa missä tahansa Internetin kautta, jopa 
nykyaikaisilla älypuhelimilla ja tablet -laitteilla.

Hyödyt
➢ Laskutuksen kustannussäästöt; laskut lähtevät

automatisoidusti ilman lisätyövaiheita heti kun lasku on
tehty. Säästät postimaksut käyttäessäsi Verkkolasku.fi
-palvelua

➢ Asiakaspalvelu paranee; laskut asiakkaille
vastaanottajan vaatimassa muodossa

➢ Hyödyt irti heti; ei asennuksia eikä perustamiskuluja

➢ Notebeat tarjoaa laajan operaattoripalvelun;
Voit halutessasi laajentaa palvelua sähköisten tilausten
vastaanottoon, katalogitietojen lähetykseen ja muihin
yritysten välisten tietojen välitykseen

➢  Laskutustietojen automatisoitu siirto tilitoimistoon
säästää aikaa ja reskontra on aina ajan tasalla
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Verkkolasku.fi -palvelut tuottaa Notebeat Oy.
Notebeat on toiminut verkkolaskuoperaattorina vuodesta 2004 alkaen.
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Keskeiset toiminnot

Toiminnot, joita hoidat itse selaimella:

➢ Asiakasrekisterin ylläpito
➢ Tuoterekisterin ylläpito
➢ Laskutus
➢ Ostolaskujen tarkastelu ja hyväksyminen
➢ Sähköinen arkisto, laskujen haku ja katselu

Lisäarvopalvelut, joita voit ottaa käyttöön valintasi 
mukaan:

Verkkolasku.fi on hyvin verkostoitunut palvelu ja voit hankkia 
tarvitsemasi tilitoimisto-, perintä- ja muut palvelut suoraan 
käyttöliittymästä. Palvelu on integroitu kumppaneiden 
järjestelmiin, joten käyttöönotto ja käyttö on näin erityisen 
helppoa. Voit valita kumppanin haluamiisi palveluihin otettuasi 
palvelun käyttöösi.

A Myyntilaskujen hallintaan
➢ Myyntilaskujen tulostuspalvelu
➢ EDI-muuntopalvelut (erityispalvelu)
➢ Myyntirestkontran hoito
➢ Perintäpalvelut

B Ostolaskujen hallintaan
➢ Paperilaskujen skannauspalvelu
➢ SEPA Maksuliikepalvelut (ostolaskujen maksaminen)

C Kirjanpitoon
➢ Aineistot siirtyvät automatisoidusti valitsemallesi

tilitoimistokumppanille
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Laskutus

Verkkolaskut
Notebeat toimii verkkolaskuoperaattorina ja välittää 
asiakkaidensa verkkolaskut operaattoreiden yhteisesti sopimien 
käytäntöjen mukaisesti.

Kaikki lähtevät Verkkolasku.fi -ohjelmasta sähköisesti Notebeat 
-operaattoripalveluun. Verkkolaskut välittyvät operaattoriverkossa 
lähes reaaliaikaisesti heti kun laskut on lähetetty ohjelmasta.

Tulostuspalvelu
Tulostuspalvelun voit ottaa käyttöön Verkkolasku.fi 
-käyttöliittymästä. Tulostuspalveluun lähettäminen tapahtuu 
samoin kuin verkkolaskun lähettäminen. 

EDI-muuntopalvelut
Monet isot ja erityisesti kansainvälisesti toimivat yritykset 
käyttävät EDIFACT -muotoista sähköistä laskua. EDIFACT on 
kansainvälisesti tunnettu ja käytetty sähköisen laskutuksen 
standardi. (EDI=Electronic Data Interchange). Verkkolasku.fi 
-ohjelman käyttäjillä on valmius lähettää EDI-laskuja. EDI-
yhteydet sovitaan tapauskohtaisesti ja käyttöönotto tapahtuu 
erikseen kumppanikohtaisesti sovittavan aikataulun mukaisesti.

Laskun liitteet
Verkkolaskuperaattoreiden yhteisesti sopiman käytännön 
mukaisesti verkkolaskussa tulee olla liitteenä laskun kuvatiedosto 
PDF-muodossa.

Varsinaisia laskun liitteitä ovat erilaiset laskuun liittyvät 
selvitykset, jotka on niin ikään oltava PDF-muotoisia. 
Verkkolasku.fi -ohjelma kokoaa kätevästi kaikki liitteet yhdeksi 
pdf-tiedostoksi, jonka voit lähettää laskun liitteenä asiakkaallesi..
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Ostolaskut

Voit vastaanottaa kaikki ostolaskut Verkkolasku.fi -palveluun. 

Hyväksy laskut ja siirrä arkistoon. Samalla voit lähettää laskun  
kopion tilitoimistoon ostoreskontraan/kirjanpitoon. Kysy lisää 
tästä palvelusta omalta tilitoimistoltasi.

Verkkolaskut
Verkkolaskut saapuvat suoraan järjestelmään hyväksyttäviksi.

Skannauspalvelu
Voit ottaa käyttöön myös skannauspalvelumme, jolloin 
vastaanotamme puolestasi paperilaskut. Näet skannatut laskut 
samassa käyttöliittymässä ja voit avata PDF-tiedoston 
tarkastelua varten.

Laskujen maksaminen
Tilitoimistot tarjoavat helpoimman tavan maksuliikenteen 
hallintaan. Voit ohjelman asetuksissa määritellä tilitoimisto-
kumppanisi. Hyväksyessäsi laskun palvelussa, lasku siirtyy 
tilitoimistoosi ostoreskontrapalveluun. Tilitoimisto maksaa 
laskut eräpäivän mukaisesti. Ostoreskontra ja kirjanpito 
ovat näin aina ajan tasalla.
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Lisäarvopalvelut
Verkkolasku.fi -palvelussa voit valita käyttöösi kumppaneidemme 
lisäarvopalveluita. Verkkolasku.fi -palvelun kumppaneita ovat 
tilitoimistot, rahoitusyhtiöt ja perintäyhtiöt. Voit ottaa haluamiasi 
palveluita käyttöösi rekisteröidyttyäsi palveluun. 

Käyttöönotto tapahtuu ohjelman asetuksissa määrittelemällä 
palvelukohtaisesti valitsemasi kumppanin sähköinen tunniste 
(Notebeat ID).

Myyntireskontra
Tee laskut Verkkolasku.fi -käyttöliittymässä. Myyntilaskujen 
kopiot siirtyvät automaattisesti valitsemasi kumppanin 
järjestelmään myyntisaatavien hallintaa varten.

Perintäpalvelut
Kaikki tekemäsi laskut ovat sähköisessä arkistossa. Voit siirtää  
valitsemasi laskut perintätoimistoon yhdellä napin painalluksella.

Ostoreskontra
Hyväksyessäsi laskun palvelussa, lasku siirtyy tilitoimistoosi 
ostoreskontrapalveluun. Tilitoimisto maksaa laskut 
eräpäivän mukaisesti. Ostoreskontra ja kirjanpito ovat näin 
aina ajan tasalla.
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Raportit

Myyntilaskutus
Raportti kaikista laskuista valitulla aikavälillä.

Myynti asiakkaittain / tuotteittain
Raportti kertoo mitä tuotteita asiakas on ostanut.

Myynti tuotteittain / asiakkaittain
Raportti kertoo ketkä asiakkaat ovat ostaneet tiettyä tuotetta.

Sähköinen arkisto
Kaikki myynti- ja ostolaskut ovat pysyvästi sähköisessä 
arkistossa. Ne ovat avattavissa selaimen avulla ajasta ja 
paikasta riippumatta. Arkistosta voi valita ja tarkastella yksittäisiä 
laskuja ja tulostaa niitä. 
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Käyttöönotto

Ota ohjelma käyttöön sivustollamme: www.verkkolasku.fi. 
Voit lähettää virallisia verkkolaskuja heti rekisteröidyttyäsi.

Lisäpalveluiden käyttöönotto tapahtuu sivustolla rekisteröitymisen 
jälkeen. 

Tiedonsiirrot
Kumppanikohtaisesti määriteltävät tiedonsiirtosäännöt otetaan 
käyttöön ohjelman asetuksissa. 

http://www.verkkolasku.fi/
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Palvelun tuottaja

Notebeat Oy

Sähköposti info@notebeat.com
Henkilöt etunimi.sukunimi@notebeat.com

Internet www.verkkolasku.fi
www.notebeat.com

Käyntiosoite Eskolantie 1, 4.krs
00720 Helsinki

Postiosoite PL 55,
00721 Helsinki
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