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Tilauksen hinta:

8 200 € / kk

Käyttöönottoprojekti:

Alkaen 175 000 €

Alk. 25 käyttäjää

Projektin kesto:

16 viikkoa

Automatisoi ja tehosta talouden prosesseja 

kokonaisvaltaisella, integroidulla taloushallinnon ratkaisulla

Suoraviivaista laskujen käsittelyä, lisää tilaukseen perustuvaa 

ostamista ja automatisoi laskun hyväksyntää

Ota käyttöön parhaat käytännöt ostosta-maksuun ja 

tilauksesta-käteiseen -prosesseihin

Paranna kassavirtaa tehokkaalla perinnällä ja kassanhallinnalla

Nopeuta ja suoraviivaista kauden sulkemisprosessia

TALOUDEN TUNTEMUS

200+ talouden asiakasta

KOKEMUKSEN KARAISEMA

Yli 20 vuoden SAP -kokemus

ASIAKKAIDEN RAKASTAMA

90% asiakastamme suosittelisi meitä (NPS)

VASTUULLISESTI KASVAVA PERHEYRITYS

Toimistot Suomessa ja Unkarissa

come@isletgroup.fi  |  +358 9 5761 6100  |  isletgroup.fi

MOBIILI

ANALYTIIKKA

PILVI

TURVALLINEN SKAALAUTUVA

HELPPO-

KÄYTTÖINEN

* 25 lisenssikäyttäjää jakautuu käyttölaajuuden perusteella eri kategorioihin ja todellinen käyttäjämäärä voi vaihdella 35 – 300 välillä.



• Tue yhteistyöhön perustuvaa ja 

automatisoitua taloustoimintaa

• Paranna käyttöpääomaa ja 

organisaatiosi taloudellista terveyttä 

reaaliaikaisilla tiedoilla asiakkaiden 

luottoriskeistä ja suoraviivaistetulla 

laskutuksella

• Priorisoi perintätoimintoja ja vähennä 

ikääntyviä saatavia

Talouden operaatiot

• Yksinkertaista ja nopeuta kauden 

sulkemisprosesseja

• Tuo sisäisen ja ulkoisen laskennan 

tiedot sekä kannattavuustiedot yhteen 

ja helposti hyödynnettäväksi 

päivittäisessä työssä 

• Hallitse konsernin kirjanpitoa ja sulje 

kirjat reaaliajassa pienemmällä vaivalla

• Paranna kannattavuutta ja 

kustannuksia kattavalla analytiikalla

• Arvioi tuotto- ja katevaikutusta 

reaaliaikaisen raportoinnin, ennakoivan 

analytiikan ja integroidun 

liiketoimintasuunnittelun avulla

• Hallitse kannattavuutta ja analysoi 

asiakaskokemusstrategioita

• Paranna kassanhallinta- ja 

rahoitusriskiprosesseja

• Suoraviivaista tositteiden käsittelyä 

reaaliaikaisen analyysin, kirjausketjujen 

ja lainmukaisuusraportoinnin avulla

• Ennusta kassavirtaa tarkasti, hallitse 

likviditeettiä tehokkaasti ja vähennä 

riskejä ennakoivasti

• Integroi pankkiyhteydet Enable Banking 

-ratkaisulla

• Noudata uusia lakisääteisiä 

tuloutussäännöksiä, kuten IFRS 15:sta, 

ja tue samalla olemassa olevia 

vaatimuksia

• Käsittele tilauksia, laskuja ja 

tapahtumia useista järjestelmistä

• Hanki joustavuutta irrottamalla 

tuloutussäännöt tilausten syöttö- ja 

laskutusjärjestelmistä

Kirjanpito ja kausien

sulkeminen

Kustannusten hallinta ja 

kannattavuus

Kassanhallinta
Tulojen hallinta 

ja raportointi

• Ota käyttöön erilaisia ansaintamalleja

• Toimita koontlaskuja, hallitse 

luottopisteytystä ja näe kokonaiskuva 

asiakkuudesta

• Hallitse sekä asiakas- että 

toimittajalaskuja automatisoiduilla 

prosesseilla Medius laskujen käsittelyn 

ja Pagero eInvoicing:in avulla

Laskutus ja laskujen 

käsittely
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