Automatisoitu digitaalinen
taloushallinto pilvipalveluna

Fennoa – työkalusi tehokkaampaan
ja tuottavampaan liiketoimintaan
Tehokkaampaa ja tuottoisampaa liiketoimintaa

Automatisoitu
digitaalinen taloushallinto
Fennoa on luotettavaksi automatisoitu ja alan nopeimmin kehittyvä
pilvipalveluna
taloushallinnon pilvipalvelu, joka säästää aikaasi.
Fennoa on luotettavaksi automatisoitu ja alan nopeimmin kehittyvä taloushallinnon kokonaisratkaisu, joka säästää aikaasi ja vapauttaa resurssejasi
Yrityksenne
Fennoanon
käytöstä
näin:
olennaiseen.
Pilvipalvelunahyötyy
toimiva ohjelmisto
aina saatavilla
ajasta ja
paikasta riippumatta.

1.

Aikaa
säästyy

Näin yrityksesi hyötyy Fennoan käytöstä:

2.

3.

Aikaa säästyy taloushallinnon prosesseista tuottavampaan työhön.
Reaaliaikainen seuranta pitää yritysjohtosi jatkuvasti kartalla
liiketoiminnan tilasta.

Reaaliaikainen
seuranta

Siirtyminen
digiaikaan

Siirtyminen digiaikaan on helppoa nykyaikaisen taloushallinnon
sovelluksen avulla.
pitää yritysjohdon jatkuvasti kartalla

taloushallinnon prosesseista
tuottavampaan työhön.

liiketoiminnan tilasta.

on helppoa nykyaikaisen
taloushallinnon sovelluksen avulla.

Ennenkokematon helppous: kaikki laskut ja kuitit ovat aina saatavillasi ohjelmistossa, ja verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto on
todella yksinkertaista.

Helppokäyttöinen, yhtenäinen kokonaisuus
Fennoassa kaikki ohjelman osa-alueet muodostavat saumattoman kokonaisuuden, jossa syötetyt tiedot ovat kerralla jokaisen toiminnon käytettävissä.
Yhtenäisyys tekee työskentelystä suoraviivaista ja yksinkertaista – sekä tilitoimistolle että sen asiakkaalle, yhdessä ja erikseen.

Automatisoitu digitaalinen
”Sama nykyaikainen teknologia on käytössä kautta linjan koko järjestelmässä,
pilvipalveluna
mikä ontaloushallinto
käyttäjänäkökulmasta erittäin
tärkeää. Työprosessit ovat helppoja ja
selkeitä, samoin näkymät ja sivut. Käyttöliittymä on mietitty loppuun asti.”
JOHAN RÖNNQVIST / JBB

Ota loikka digiaikaan
Fennoalla sähköisen taloushallinnon tekeminen on sellaista kuin sen olisi aina
pitänyt olla: digitaalista, nopeaa, toimintavarmaa ja jopa hauskaa. Hyppää kelkkaamme ja olet eturintamassa hyödyntämässä digitalisaation uusimpia mahTehokkaampaa
ja tuottoisampaa
dollisuuksia.
Järjestelmä mukautuu
ongelmitta myösliiketoimintaa
yrityksesi kasvuun.
Fennoa on luotettavaksi automatisoitu ja alan nopeimmin kehittyvä
”Vihdoin taloushallinnon ohjelmisto, jossa kaikki aineisto on täysin digitaalipilvipalvelu,
joka säästää aikaasi.
sessa muodossataloushallinnon
– ei mapin mappia.
”
TIMO AUTIONIEMI / FUTURE PARTNERS

Yrityksenne hyötyy Fennoan käytöstä näin:

Fennoaa käytetään jo tuhansissa yrityksissä ympäri Suomen. Toivotamme
myös sinut tervetulleeksi mukaan – aloittaminen on helppoa ja palkitsevaa!
”Fennoa on ollut historiamme paras ohjelmistovalinta, ylivoimaisesti. Olen
säästänyt ihan tolkuttomasti aikaa muihin, yrityksen kannalta merkityksellisempiin asioihin.”
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2.

3.

PASI TALVITIE / LASTENSUOJELUYKSIKKÖ VAAHTERAMÄKI

Aikaa
säästyy

Reaaliaikainen
seuranta

Siirtyminen
digiaikaan

taloushallinnon prosesseista

pitää yritysjohdon jatkuvasti kartalla

on helppoa nykyaikaisen

tuottavampaan työhön.

liiketoiminnan tilasta.

taloushallinnon sovelluksen avulla.

Fennoan taloushallintoohjelmiston ominaisuudet
MYYNTILASKUTUS:

Automatisoitu digitaalinen
taloushallinto
pilvipalveluna
Valittavanasi verkkolaskutus
ja muut lähetystavat
Tee myyntilaskut helposti Fennoalla

Automaattinen suoritusten seuranta ja perinnän automatisointi
Suora kirjanpitoyhteys, raportit ja graafit
Tarjoukset, tilausvahvistukset ja lähetteet

OSTOLASKUJEN KÄSITTELY JA MAKSAMINEN:
Automatisoi laskujen vastaanotto ja maksaminen – ei enää
kadonneita laskuja
Vain tarkastus ja hyväksyntä,
niin laskut menevät
maksuun
Tehokkaampaa
ja tuottoisampaa
liiketoimintaa

ja kirjanpitoon
Fennoa
on luotettavaksi
automatisoitu
ja alan
nopeimmin eräpäivänä
kehittyvä
Maksaminen
nappia
painamalla tai
automaattisesti
Automaattinen
kassavirtaennuste
taloushallinnon
pilvipalvelu, joka säästää aikaasi.
MOBIILITOIMINNOT:

Yrityksenne hyötyy Fennoan käytöstä näin:

Hoida taloushallintoasi mistä vain kännykälläsi

1.

Aikaa
säästyy

Kuittien kuvaus kännykällä: lisää vain selite, muut tiedot tulevat
automaattisesti kuitilta
Ei kadonneita kuitteja
Ostolaskujen hyväksyntä

2.

AUTOMATISOITU PANKKILIIKENNE:

Reaaliaikainen
Helpota arkeasi suoralla
yhteydellä pankkeihin

taloushallinnon prosesseistaTiliotteet
tuottavampaan työhön.

seuranta

3.

Siirtyminen
digiaikaan

suoraan
kirjanpitäjän
käsiteltäväksi
pitää yritysjohdon
jatkuvasti
kartalla
on helppoa nykyaikaisen
Ostolaskujen maksu
suoraan reskontrasta,
muut
maksut helposti
liiketoiminnan
tilasta.
taloushallinnon
sovelluksen avulla.
tilisiirtoina Pankki-toiminnolla
Palkkojen ja matkalaskujen maksaminen
Myös valuutat

RAPORTIT:
Pysy kartalla liiketoimintasi tilasta
Vakioraportit ja muokattavat raportit
Porautuvuus tositteelle ja tapahtumalle saakka
Luvut ja etusivun muokattavat grafiikat näyttävät juuri sinun yrityksellesi tärkeät tiedot

Automatisoitu digitaalinen
taloushallinto pilvipalveluna
SÄHKÖINEN ARKISTOINTI:
Pidä yrityksesi asiakirjat varmassa tallessa

Kaikki tarvittava aina mukana
Luotettava ja turvallinen tapa säilyttää tärkeät dokumentit

Tehokkaampaa ja tuottoisampaa liiketoimintaa

MATKALASKUT JA PALKAT:

Fennoa on luotettavaksi automatisoitu ja alan nopeimmin kehittyvä
Hoida palkkojen ja kululaskujen maksu helposti
taloushallinnon pilvipalvelu, joka säästää aikaasi.
Tuntien tai poikkeuksien syöttö ja hyväksyminen yrityksessä
Maksaminen ja viranomaisilmoitukset
Matka- ja kululaskut:
kilometrit,
päivärahat
ja kulukorvaukset
Yrityksenne
hyötyy
Fennoan
käytöstä
näin:

1.

Aikaa
säästyy

DIGITAALINEN ALLEKIRJOITUS:

2.

3.

Tunnistaudu ja allekirjoita dokumentit pankkitunnuksilla

Juridisesti pätevä, helppo ja nopea tapa allekirjoittamiseen
Mahdollista paikasta ja ajasta riippumatta

Reaaliaikainen
Siirtyminen
seuranta
digiaikaan
Kysy lisää tilitoimistoltasi tai vieraile sivuillamme osoitteessa

taloushallinnon prosesseista

pitää yritysjohdon jatkuvasti kartalla

on helppoa nykyaikaisen

tuottavampaan työhön.

liiketoiminnan tilasta.

taloushallinnon sovelluksen avulla.

www.fennoa.com.

