NetTikon
Helppoa, tehokasta ja
ajantasaista.
Missä tahansa ja
milloin tahansa.
Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata yrityksesi tilannetta
ajasta ja paikasta riippumatta, silloin ja siellä kuin Sinulle sopii.
Selainpohjaiset NetTikon-välineet mahdollistavat kaiken tuon. Et ole sidottu aikaan ja paikkaan. Voit
hoitaa hallinnollisia rutiineja missä tahansa, mistä vain saat yhteyden internetiin. Kun tiedot siirtyvät
sähköisesti, säästät paitsi paperia ja postimerkkejä, merkittävästi aikaa ja löydät tarvitsemasi tiedot juuri
silloin kuin tarvitset.
Tiedot loppukäyttäjien ja taloushallinnon välillä liikkuvat NetTikonin välityksellä sähköisessä muodossa,
joten virheet ja niiden korjaamiseen kuluva aika vähenevät merkittävästi. Vapautamme jo muutenkin
liian täynnä olevan sähköpostilaatikkosi, johon asiat helposti kiireessä hukkuvat tai unohtuvat.
Et tarvitse useita järjestelmiä rutiinien hoitoon, koska NetTikon tarjoaa kattavan, koko ajan kehittyvän
välineistön. Tieto ei katoa, eikä Sinun tarvitse odotella raportteja. NetTikon varmistaa ja parantaa
tiedonkulkua.
Ja tarjoaa uusia tapoja jakaa tehtäviä.

NetTikonin avulla voit itsenäisesti
→ hoitaa laskutusta
→ hyväksyä ostolaskuja
→ tehdä kuluveloituksia ja matkalaskuja
→ tarkistaa ja hyväksyä palkka-aineistot
→ tehdä ja hyväksyä työaika kirjauksia
→ seurata yrityksesi taloudellisia tunnuslukuja reaaliajassa,
koska NetTikon on yhteydessä taloushallintosi tai tili
toimistosi Tikon-järjestelmään.
→ hoitaa pankkiasioita
→ kirjata ja siirtää hyväksyttäviä tositteita

NetTikon MYYNTILASKU

Voit laskuttaa missä ja milloin vain. Verkkolaskuoperaattorin kautta lasku lähtee 
asiakkaalle sähköisesti nappia painamalla. Kaikki tiedot siirtyvät operaattorin avulla
reaaliajassa taloushallinnon järjestelmään. Aikaa vievät virheet ja päällekkäiset työvaiheet vähenevät, jolloin laskutustyö helpottuu ja nopeutuu. Ja saat laskut
liikkeelle heti! Kaikki organisaatiosi laskutusta tekevät henkilöt, joilla on yhteys
NetTikoniin, voivat hoitaa laskutusta. Voit luoda järjestelmään uusia asiakkaita ja
uusia tuotteita itse, vaivattomasti ja nopeasti.

NetTikon OSTOLASKU

Pääset hyväksymään ostolaskut missä ja milloin tahansa, kun se parhaiten Sinulle
sopii. Voit myös hoitaa laskujen maksamisen saman tien. Laskuhistoria on
saatavilla aina, ilman mappirivistöjä ja etsimistä. Laskujen kierrätys ja käsittely
nopeutuu ja helpottuu. Pysyt aina ajan tasalla, rutiinit hoituvat ja voit keskittää
huomiosi muihin, Sinulle tärkeämpiin asioihin.

NetTikon RAPORTTI

Raporttisovelluksen avulla yrityksesi tiedot ovat hyppysissäsi aina ja kaikkialla. Kattavien vakioraporttien lisäksi voit
muokata raportteja juuri oman tarpeesi mukaan. Pääset helposti kirjanpito-, myynti- ja ostoreskontratapahtumiin ja saat raportit tarkasteltavaksi omalle ruudullesi, juuri siellä, missä tietoa tarvitset. Voit myös auto
matisoida raporttien jakelun muille organisaatiosi henkilöille. Kaikki käy siis mahdollisimman vaivattomasti ja aikaa
säästäen, etkä ole riippuvainen muiden avusta. Tikon-järjestelmä pitää NetTikonin aina ajan tasalla.

NetTikon TOSITE

NetTikonin avulla voidaan siirtää hyväksyttäviä tositteita tilitoimiston ja asiakkaan välillä ja varmistaa, että kaikki
tarpeelliset dokumentit ja asiakirjat tulevat varmasti ajallaan hoidettua, hyväksytettyä ja arkistoitua luotettavasti.
Mitään ei unohdu tai jää sähköpostitulvaan. Kaikki hoituu NetTikonin välityksellä. Yhtä helposti voit myös itse tallentaa hallussasi olevat tositeaineistot, liittää tallennettujen tositteiden tositekuvat sekä mahdolliset tositeliitteet
aineistoon ja siirtää aineiston odottamaan noutoa kirjanpitoon ja arkistoon. Turvallista, vaivatonta ja varmaa!

NetTikon MATKALASKU

NetTikonin matkalaskusovelluksen avulla henkilöstö voi itse tehdä matka- ja kulutilityksen suoraan taloushallinnon
järjestelmään missä ja milloin tahansa, ilman paperilappusia. Virheet vähenevät, tilitysten teko nopeutuu, päivä
rahat tulevat oikein laskettua... Kaikki tiedot ovat automaattisesti järjestelmässä valmiina hyväksyttäviksi. Ja taas
aikaa ja vaivaa säästyy.

NetTikon PANKKI

NetTikonin pankkisovelluksen avulla saat suoran yhteyden pankkiisi samasta näkymästä, josta hoidat muitakin
NetTikon-tehtäviä. Et siis joudu siirtymään pankkiasioita hoitaaksesi toiseen järjestelmään. Näinkin säästät aikaa ja
vaivaa.

NetTikon AIKA

Työaikasovellus nopeuttaa ja tuo ryhtiä tuntikirjauksiin, virtaviivaistaa työprosesseja, vähentää virheitä ja lyhentää
eri työvaiheisiin kuluvaa aikaa. Rutiinit kevenevät, kuluttava paperityö vähenee ja kaikki tiedot löytyvät yhdestä
paikasta. Sovellus helpottaa työajan raportointia ja seurantaa sekä tuntikirjausten hyväksymisprosessia. Esimies
voi itse siirtää hyväksymänsä työaikatapahtumat sujuvasti ja helposti Tikon palkanlaskennassa jatkojalostettavaksi,
mikä nopeuttaa tuntikirjauksiin perustuvaa palkanlaskentaa. NetTikon AIKA täyttää työaikalain lakisääteiset
velvoitteet.

NetTikon PALKKA

Palkkasovellus yksinkertaistaa, helpottaa ja nopeuttaa palkanmaksuaineistojen tarkistamista ja hyväksymistä.
Aineiston hyväksyjänä saat sähköpostiviestin, kun palkanlaskija on saanut palkanmaksuaineiston valmiiksi. Aineisto
on silloin NetTikon-käyttöliittymän kautta tarkastettavissa, kommentoitavissa ja hyväksyttävissä, missä tahansa
oletkin. Hyväksymismerkinnät arkistoituvat yhdessä palkka-aineiston kanssa Tikon-arkistoon. NetTikon PALKKA
-sovelluksen ansiosta kaikki tapahtuu sujuvasti, virheettä ja ajallaan, vaivattomasti ja varmasti - omaa aikaasi
säästäen.
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