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PROCOUNTOR PALVELUKUVAUS 

1. PROCOUNTOR TALOUSHALLINTO & PROCOUNTOR TALLENNUS 

 

PROCOUNTOR -OHJELMISTO LYHYESTI  

Procountor Taloushallinto on selainpohjaisesti toimiva sähköisen taloushallinnon ohjelmisto, joka 
tarjotaan asiakkaan käyttöön pilvipalveluna. Ohjelmiston avulla on mahdollista hoitaa mm. 
myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, matka- ja kululaskujen hallinta, palkanlaskenta, kirjanpito sekä̈ 
monipuolinen raportointi. Ohjelmisto sisältää̈ lisäksi yhteydet mm. verkkolaskujen lähettämiseen ja 
vastaanottamiseen, postituspalveluun, ostolaskujen skannauspalveluun, maksuliikenteen hoitamiseen 
ja viranomaisilmoittamiseen. Myös mobiili käyttöliittymä yrityskäyttäjän usein tarvitsemiin ominaisuuksiin 
sekä kattavat liittymät muihin ohjelmistoihin avoimen rajapinnan (API) kautta ovat saatavilla. 

 

Procountor Tallennus puolestaan on suunnattu tilitoimistoille asiakasyritysten kirjanpidon tekemiseksi, 
eikä se sisällä yritysasiakkaan käyttöliittymää, jolla hoitaa taloushallinto sähköisesti.  

Useimmat yritykset käyttävätkin Procountorin Taloushallintoversiota siten, että̈ asiakasyrityksellä̈ ja 
yrityksen tilitoimistolla on Procountorissa pääsy samoihin tietoihin, mikä̈ tehostaa asiakkaan ja 
tilitoimiston yhteistyötä. Procountor sisältää työkalut myös pääkirjanpidon hoitoon ja soveltuu myös 
yrityksille, jotka eivät käytä tilitoimistopalveluita.  
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Kulloinkin saatavilla olevat tuotepaketit sekä Taloushallinto- että Tallennus-tuotteeseen on esitetty 
hinnastossa, josta selviää myös kunkin tuotepaketin sisältö.  

MYYNTILASKUTUS PROCOUNTORISSA  

Procountor-ohjelmisto sisältää kaikki laskutuksessa ja myyntitapahtumien käsittelyssä tarvittavat 
työkalut. Laskut voidaan laatia ohjelmistossa joko yksitellen tai tehokkaasti suuremmissa erissä. 
Myyntilaskujen lähetys Procountorista on vaivatonta ja tapahtuu aina samasta paikasta, lähtivät laskut 
sitten tulostuspalvelun kautta postitse, verkkolaskuina tai sähköpostitse. Erillistä sopimusta 
tulostuspalvelun tai verkkolaskuoperaattoreiden kanssa ei tarvita vaan ne sisältyvät palveluun.  

Laaditut ja lähetyt laskut tallentuvat Procountorissa automaattisesti kirjanpitoon ja myyntireskontraan, 
joka päivittyy automaattisesti pankista noudettavien sähköisten tiliotteiden ja viitesiirtojen mukaan. 
Avoimien myyntilaskujen haku onnistuu helposti ja myös maksumuistutukset voidaan lähettää suoraan 
ohjelmasta. Laskut kohdistuvat asiakas- ja tuoterekisteriin, mikä mahdollistaa kattavan myynnin 
seurantaraportoinnin. 

OSTOLASKUJEN KÄSITTELY PROCOUNTORISSA  

Procountor mahdollistaa ostolaskujen täysin sähköisen käsittelyn. Laskut voidaan ottaa vastaan 
verkkolaskuina, skannauspalvelun kautta tai tallentaa manuaalisesti. Tallennuksen yhteydessä laskut 
siirtyvät hyväksyttäviksi, kirjanpitoon ja ostoreskontraan odottamaan maksuunpanoa. Procountor 
mahdollistaa monipuolisen ostolaskujen hyväksyntäkierron ja laskujen tarkastajat sekä hyväksyjät 
pääsevät tarkastamaan ja hyväksymään laskut vaivatta suoraan järjestelmässä. Samalla onnistuu 
seurantakohteiden lisääminen, minkä avulla saadaan tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.  

Procountoria käytettäessä ei tarvita erillistä maksuliikenneohjelmaa, sillä ohjelmisto sisältää 
pankkiyhteydet. Ostoreskontra ja kirjanpito päivitetään automaattisesti sähköisten tiliotteiden 
perusteella. Kaikki laskut tallentuvat sähköiseen arkistoon ja mikäli ostolaskut vastaanotetaan 
verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään, ei paperisia ostolaskuja tarvitse erikseen arkistoida. 

MATKA- JA KULULASKUJEN KÄSITTELY PROCOUNTORISSA  

Omien matkalaskujen laadinta onnistuu Procountorissa yrityksen kaikilta käyttäjiltä henkilökohtaisilla 
käyttäjätunnuksilla. Procountor päivittää automaattisesti voimassa olevat päivärahat ja 
kilometrikorvaukset, mikä tekee laskun laadinnasta vaivatonta. Matkalaskujen hyväksyminen ja 
maksaminen tapahtuvat suoraan Procountorissa. Tallennetut laskut siirtyvät myös automaattisesti 
kirjanpitoon ja oletusdimensioille (esim. projekteille) sekä palkanlaskennan viranomaisilmoituksille. 

TEKOÄLY PROCOUNTORISSA 

Procountor ohjelmisto osaa tuottaa myös ehdotuksia ja kirjauksia hyödyntäen ohjelmistoon tallennettuja 
tietoja. Esimerkkejä tällaisista ehdotuksista ovat mm. ostolaskujen tiliöintiehdotukset, 
maksumuistutusten lähettäminen sekä mahdolliset suositukset erilaisista tuotteista ja palveluista. 
Procountorin tekoäly tekee ehdotuksensa pohjautuen todennäköisyyksiin, siksi se on hyvä ja tehokas 
apuri, mutta käyttäjän tulee vielä varmistaa ehdotettujen tietojen oikeellisuus. Käyttäjä voi itse valita, 
vastaanottaako hän tekoälyn tuottamia ehdotuksia. 

PALKANLASKENTA PROCOUNTORISSA  

Procountorissa on helppokäyttöinen palkanlaskenta, jolla voi hoitaa lomien ja palkkojen laskemisen, 
maksamisen sekä niihin liittyvät viranomaisilmoitukset. Ennakonpidätyksen sekä työntekijä- ja 
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työnantajamaksujen laskenta tapahtuu automaattisesti. Procountor ylläpitää yrityksen puolesta 
palkkalajirekisteriä sekä luontoisetujen vuosittain muuttuvia arvoja ja muita viranomaisten määräämiä 
muuttuvia tietoja kuten eläkevakuutusmaksuprosentteja. 

Palkkalaskelmat voidaan Procountorin kautta lähettää palkansaajalle postitse, sähköpostitse, 
mobiilikäyttöliittymään tai verkkopalkkana, lisäksi palkansaaja voi katsoa omia palkkojaan sähköisesti 
suoraan Procountorissa. Palkkojen maksaminen onnistuu suoraan Procountorista eikä erillistä 
maksuliikenneohjelmaa tarvita. Palkkatiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon, taloushallinnon 
raporteille ja ilmoituksille.  

KIRJANPITO JA VIRANOMAISILMOITTAMINEN PROCOUNTORISSA  

Jokainen tosite myyntilaskusta tiliotteeseen siirtyy automaattisesti kirjanpitoon tallennuksen yhteydessä 
ja älykkään automaation ansiosta kirjanpito on ajantasaista. Procountorin oletustilikartta ja oletustiliöinnit 
sekä sisäisen laskennan seurantakohteet voidaan muokata vastaamaan yrityksen yksilöllisiä tarpeita. 
Procountoriin tallennetut kirjanpito- ja muut tiedot ovat heti kaikkien käyttäjien käytettävissä 
henkilökohtaisten käyttöoikeusrajausten puitteissa. Ohjelmisto mahdollistaa siten joustavan työnteon 
sekä yrityksen sisällä, että yhteistyössä tilitoimiston kanssa.  

Procountor tuottaa kirjanpitolain edellyttämät tuloslaskelman ja taseen sekä päiväkirjan ja pääkirjan. 
Perusraporttien lisäksi järjestelmästä saadaan projekti- ym. seurantakohteittaiset kirjanpitoraportit sekä 
kirjanpidon vertailuraportteja. Palvelussa voidaan myös laatia tilinpäätösdokumentti tilikauden 
päättyessä. Myös viranomaisilmoittaminen onnistuu suoraan Procountorissa. 

RAPORTOINTI PROCOUNTORISSA  

Procountor sisältää tarvittavat kirjanpidon raportit sekä laajan valikoiman johdon työtä tukevia 
taloushallinnon raportointiominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi asiakas- ja tuotekohtaiset raportit, 
rahaliikenne- ja maksuraportit sekä projektien ja kustannuspaikkakohtaisen seurannan mahdollistavat 
sisäisen laskennan raportit. Talouden lukujen vertailu edelliseen vuoteen tai budjettiin onnistuu helposti. 
Monipuolinen ja ajantasainen raportointi parantaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilasta ja auttaa 
päätöksenteossa. 

RAJOITUKSET 

Mikäli asiakkaan kuukausiveloitukseton Procountor -tuotepaketti on ollut käyttämättä yli 18 kuukautta, 
voi toimittaja poistaa sen tietoineen ilman erillisilmoitusta asiakkaalle. Käyttämättä jättämiseksi 
katsotaan esimerkiksi se, ettei järjestelmään ole kirjauduttu sisään tuona aikana. 
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2. PROCOUNTOR SOLO 

 

 
 

MYYNTILASKUTUS PROCOUNTOR SOLOSSA 

Procountor Solo -ohjelmisto sisältää yrittäjän käyttöliittymässä kaikki laskujen luontiin ja lähettämiseen 
sekä käsittelyyn tarvittavat työkalut. Paljon huomiota työkalujen kehittämisessä on kiinnitetty yrittäjän 
käytön helppouteen. Kaikkia toimintoja myyntilaskujen osalta voi käyttää myös mobiililaitteilla. 
Myyntilaskujen lähettäminen onnistuu itse tulostamalla tai PDF-tiedostona, sähköpostipalvelun kautta 
välittämällä, verkkolaskuna tai tulostuspalvelun kautta postitettuna. Erillistä̈ sopimusta tulostuspalvelun 
tai verkkolaskuoperaattoreiden kanssa ei tarvita vaan ne sisältyvät palveluun. 

Laaditut ja lähetetyt laskut ovat yrittäjän seurattavissa laskuluettelossa ja laskujen maksutapahtumat 
päivittyvät laskuihin ohjelmistoon sisältyvän pankkiyhteyden avulla viitenumeroaineiston mukaan 
automaattisesti. Laskuluettelon näyttäminen laskun maksutilan mukaan onnistuu helposti. Myös 
manuaaliset maksu-, hyvitys- tai luottotappiokirjaukset ovat mahdollisia. Myöhästyneistä suorituksista 
yrittäjä voi lähettää maksumuistutuksen suoraan ohjelmasta. 

 

OSTOLASKUJEN KÄSITTELY PROCOUNTOR SOLOSSA 

Procountor Soloon muodostuu verkkolaskuosoite verkkolaskujen vastaanottoon. Niitä voi käsitellä ja 
maksaa yrittäjän käyttöliittymästä. Paperisesta laskusta voi ottaa kuvan ja sähköpostin liitteenä tulleen 
ostolaskun voi liittää ohjelmaan ja maksaa samalla tavalla kuin saadut verkkolaskut. 

Maksujen vahvistamiseen käytetään Finago Avain -sovellusta, jonka voi ladata maksutta 
sovelluskaupasta. 
 

KUITTIEN KÄSITTELY PROCOUNTOR SOLOSSA 

Ohjelmaan voi lisätä kuitteja ja muitakin tositteita suoraan kuvaamalla tai lisäämällä niitä käytettävän 
laitteen kansiosta. 
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Procountor Soloon on luotu kuittien lisäämistä helpottavaa automaatiota. Automaattinen tekstin 
tunnistaminen (OCR) lukee kuitin tiedot ja lisää tiedot palveluun. Kuitin lisäämisvaiheessa ohjelma 
käsittelee kuitin automaattisesti riippuen yrittäjän valitsemasta maksutavasta.  

Mikäli käytössä on yrityksen pankkikortti ja kyseisen kortin pankkitili on myös kytketty Soloon, kun 
tilitapahtumat päivittyvät Soloon, ohjelma ehdottaa automaattisesti tilitapahtumaan sopivaa kuittia jos 
2/3 kuitin ehdoista täyttyy (ostopaikan nimi, summa, päivämäärä). 

Yrityksen kortilla tehdystä ostoksesta saatu kuitti liitetään tilitapahtumaan ja näin kirjanpidossa kuitti ja 
tilitapahtuma muodostavat kirjanpitotapahtuman. Yrittäjän tehtäväksi jää määritellä kululle kulutyyppi 
sekä mahdolliset lisätiedot ja varmistaa viimeistään ennen aineiston toimitusta kirjanpitoon, että 
kuhunkin menoon tilitapahtumissa on liitetty tosite. 

 

AINEISTON VALMISTELU JA TOIMITTAMINEN KIRJANPITOON 

Kuukauden vaihduttua Procountor Solo -ohjelmisto muistuttaa yrittäjää valmistelemaan kulloinkin 
päättyneen kuukauden kirjanpitoaineiston ja lähettämään sen kirjanpitäjälleen. Valmistelu tapahtuu 
ohjelmiston avustamana tarkistuslistan mukaisesti. Tarkistus perustuu tilitapahtumaluetteloon. Yrittäjää 
edellytetään tarkastamaan ovatko kaikki tilille saapuneet suoritukset kohdistettu myyntilaskuihin tai 
aineiston mukana lähetettävään muut myynnit-raporttiin. Lisäksi yrittäjää edellytetään tarkistamaan 
onko tililtä lähteneissä suorituksissa liitteenä kuitti tai ostolasku sekä tähän annettu tieto kulutyypistä. 

Näiden tarkistusten jälkeen yrittäjä voi lähettää kirjanpitoaineiston kirjanpitäjälleen, joka vastaanottaa 
tiedot Procountor Taloushallintoa vastaavaan ympäristöön, jossa on toiminnallisuudet aineiston 
tarkistamiseen ja kirjanpidon viimeistelyyn sekä viranomaisilmoituksiin. 

 

PALKANLASKENTA PROCOUNTORISSA 

Palkanlaskenta on mahdollista tehdä Procountor Solossa kahdella tavalla: tilitoimiston tekemänä tai 
yrittäjän itsepalvelumallilla. 
 
Solon kautta yrittäjän käytössä on helppokäyttöinen palkanmakselun itsepalvelumalli, joka on toteutettu 
yhdessä Palkkaus.fi kanssa. 

 

KIRJANPITO JA VIRANOMAISILMOITTAMINEN PROCOUNTOR SOLOSSA 

Jokainen tosite siirtyy automaattisesti kirjanpitoon yrittäjän lähettäessä ne omasta käyttöliittymästään 
aineiston kirjanpitäjälle, ja älykkään automaation ansiosta kirjanpito on aineiston saapuessa 
tarkastamista ja mahdollisia korjauksia vaille valmiina. Procountorin oletustilikartta ja oletustiliöinnit sekä 
sisäisen laskennan seurantakohteet voidaan muokata vastaamaan yrityksen yksilöllisiä̈ tarpeita. 
Procountor Solossa tehdään maksuperusteista kirjanpitoa. 

Procountor tuottaa kirjanpitolain edellyttämät tuloslaskelman ja taseen sekä päiväkirjan ja pääkirjan. 
Palvelussa voidaan myös laatia tilinpäätösdokumentti tilikauden päättyessä. Myös 
viranomaisilmoittaminen onnistuu suoraan Procountorissa. 
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RAPORTOINTI PROCOUNTORISSA 

Procountor sisältää tarvittavat kirjanpidon raportit sekä laajan valikoiman johdon työtä tukevia 
taloushallinnon raportointiominaisuuksia. Talouden lukujen vertailu edelliseen vuoteen tai budjettiin 
onnistuu helposti. Monipuolinen ja ajantasainen raportointi parantaa kuvaa yrityksen taloudellisesta 
tilasta ja auttaa päätöksenteossa. Kirjanpitäjän Procountorissa muodostamat raportit voidaan siirtää 
myös yrittäjään käyttöliittymään yrittäjälle tarkasteltavaksi. Yrittäjällä on omassa käyttöliittymässä 
raportteja myyntilaskutuksesta. 

 

RAJOITUKSET 

Mikäli asiakkaan kuukausiveloitukseton Procountor-tuotepaketti on ollut käyttämättä yli 18 kuukautta, 
voi toimittaja poistaa sen tietoineen ilman erillisilmoitusta asiakkaalle. Käyttämättä jättämiseksi 
katsotaan esimerkiksi se, ettei järjestelmään ole kirjauduttu sisään tuona aikana. 
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