FuturSoft ostoreskontra –

työkalu

ostolaskujen ja
kassavirran
hallintaan

Yhdistää tavara- ja rahavirrat
Jokainen yritys käsittelee ostolaskuja tavalla
tai toisella. FuturSoftin ostoreskontralla liität
laskujen maksamisen ja kirjanpitokäsittelyn
samaan ohjelmaan. Käyttö on helppo omaksua, koska monet ruudut ja toimintatavat ovat
ennestään tuttuja. Turhia työvaiheita jää pois
– ostolaskun kirjausvaiheessa kerran syötetyt
tiedot ovat käytettävissä maksusta aina kirjanpitoon saakka. Tärkeää on niin ikään kokonaistilanteen hallinta: laskujen maksaminen
hallitusti ja ilman virheitä.

Ominaisuudet käyttöön
tarpeen mukaan
Ostoreskontran käyttöönotto voi tapahtua rajaamalla käyttö aluksi laskujen maksatukseen.
Verkkolaskujen vastaanotto on jo vakiotoimintona mukana. Ohjelmiston käyttöä voi laajentaa esim. kirjanpitoon viennillä tai ottamalla
ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisrutiinit
mukaan. Ostolaskut on lähete- tai tilausnumeroiden avulla helppo kohdistaa varastoontuloon, jolloin saat nopeasti vertailu- ja täsmäytystietoa.

Ostolaskujen käytön helppouteen on panostettu eri ruuduilla. Kun muu ohjelma
on tuttu, käy laskujen kirjaaminen ja
maksaminen helpolla rutiinilla, ilman ylimääräisiä työvaiheita.

Vakiotoiminnot
Ostoreskontran lisenssi sisältää käyttöoikeuden kaikille koneille, joille on lisenssi AutoFutur/KoneFutur-ohjelmalle. Käyttöoikeus voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti. Vakiotoimintoja
ovat:
• Ostolaskujen käsittely ja maksatus
• Maksatus verkkopankeilla tai pankkiohjelmilla ja eri standardeilla monipankkiohjelmilla
• Hyväsyjän merkintä ennen laskun jatkokäsittelyä
• Avoinna olevat hyväksymättömät laskut näkyville käyttäjätunnuksin kirjautuvalle
• Laskujen tiliöinti ja raportointi ostolaskuista ja maksuista
• Laskuntarkistustoiminto, jolla verrataan laskua suhteessa ohjelmalla tehtyihin varastoonkirjauksiin
• Tilikartan lukeminen tiedostosta, mm. Liikekirjuri-valmistilikartta
• Liitteiden lisääminen laskuille, mm. pdf- ja Excel-liitteet
• Finvoice-verkkolaskujen luenta reskontraan ja eroraportin tulostus varastoon tuloon nähden
• Kirjanpitoaineiston muodostus Econet-kirjanpito-ohjelmaan
• Muokattavissa olevat raportit ja raporttien vienti Excel- tai
pdf-muotoon

Maksuvaiheessa voidaan käsitellä mm. osasuorituksia ja korkoja sekä
muodostaa koontisuorituksia.

Ostolaskujen hallintaruudulla ostolaskuja voidaan rajata ja käsitellä
monin tavoin.

• Tiliöinti: tiliöitävät summat voidaan syöttää vaihtoehtoisesti
joko netto- tai bruttosummilla (ilman alv:a tai sen kanssa)
Tilin voi hakea joko numerolla tai tilin nimellä
• Tiliöinti ehdottaa jäännössumma seuraavalle tiliöinnille kunnes summa on kokonaan tiliöity
• Laskulla on erillinen laskun päivä ja laskun kirjanpitopäivä
• Laskulla mm. muistiinpanokenttä omaan käyttöön

Laskujen maksatus
• Eräpäiväniputus (voidaan laittaa maksuun kerralla laskuja
jotka erääntyvät eri päivinä)
• Koontimaksujen maksaminen: voidaan valita useita hyvitysja veloituslaskuja maksuun, jossa maksetaan näiden erotus.
Tällöin kyse ei ole viitemaksusta vaan pankkistandardin mukaisesta erittelyjä sisältävästä maksusta.
• Osasuoritukset ja korot: voidaan maksaa haluttu osa laskua
ja lisätä yliaikakorko maksuun
• Kassa-alennukset: voidaan rajata esim. maksatus laskujen
kassa-eräpäivän perusteella
Huom! Ostoreskontra on tarkoitettu ostolaskujen käsittelyyn.
Pankkiohjelmalla maksetaan yleensä veromaksut, palkat ja
lyhennykset.

Lisämoduulit
•
•
•
•

Kustannuspaikkojen käsittely
Moniyrityskäyttö
Ulkomaanmaksujen käsittely (valuuttamaksut)
Liitännät muihin kirjanpito-ohjelmiin selvitetään tapauskohtaisesti
• Integroitu sähköpostiautomaatio

Eri toimintojen ominaisuuksia
Laskujen syöttö
• Laskun tarkistus: laskun syöttöruudulla voidaan suoraan hakea toimittajan varastoon saapuneita ostotilauksia, ehdottaa
laskun summaksi saapuneiden tuotteiden hinnat (huomioi
koontilaskut) ja tarkistaa ero tilausten ja laskun summan välillä ja selvittää rivitasolla eron syy.
• Laskun tarkistusvaiheessa mahdollisuus korjata varastoon
saapumistieto ja korjata keskihinta ja ostohinta. Mahdollisuus
laskea nettohinta rivisumman perusteella ja syöttää hinta verollisena tai verottomana
• Toimittaja voidaan perustaa ja sen tietoja muuttaa kesken ostolaskun syötön
• Pankkiviivakoodi: Laskun perustiedot voidaan hakea pankkiviivakoodilla, jolloin toimittaja haetaan tilinumeron perusteella

Hinnoittelu
Ostoreskontran vakioversio sisältää mm. SEPA-alueen maksut
sekä verkkolaskujen luennan yhden yrityksen käyttöön.
Usean toimipisteen tai yrityksen käyttöön on saatavissa erillishintaan kustannuspaikkakäsittely tai moniyrityskäyttö.
Muussa kuin eurovaluutassa SEPA-alueelle tehtäviin maksuihin
on saatavissa erillishintaan valuuttamaksujen käsittely. Sitä
tarvitaan myös SEPA-alueella maksettaessa valuuttamääräisesti
esimerkiksi Ruotsiin.
Erillishintaan on saatavissa laskujen lähetys sähköpostilla tarkistusta varten.
Ostoreskontralle on ylläpitomaksu, joka vahvistetaan vuosittain
ylläpitohinnastossa.
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