
 

LIITE 

Procountor-tarjous 

Sivu 1(3) 

  

ACCOUNTOR FINAGO OY   |    VAT FI08369224    |   KEILANIEMENTIE 1, FI-02150 ESPOO   |   FINAGO.COM 

LIITE: PALVELUKUVAUS –  PROCOUNTOR 

TALOUSHALLINTO 

PROCOUNTOR-OHJELMISTO LYHYESTI 

Procountor on internetissä toimiva sähköisen taloushallinnon ohjelmisto. Ohjelmiston avulla on mahdollista hoitaa 

mm. myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, matka- ja kululaskujen hallinta, palkanlaskenta, kirjanpito sekä 

monipuolinen raportointi. Ohjelmisto sisältää lisäksi yhteydet mm. verkkolaskujen lähettämiseen ja 

vastaanottamiseen, postituspalveluun, ostolaskujen skannauspalveluun, maksuliikenteen hoitamiseen ja 

viranomaisilmoittamiseen. 

Procountoria käyttää yli 23 000 käyttäjää yli 16 000 kotimaisessa yrityksessä ja yhteisössä, joiden koko vaihtelee 

yhdestä yli 200 työntekijään. Procountor palvelee asiakasyrityksiään tiiviissä yhteistyössä yli 700 

partneritilitoimiston kanssa ympäri Suomea. Useimmat yritykset käyttävätkin Procountoria siten, että 

asiakasyrityksellä ja yrityksen tilitoimistolla on Procountorissa pääsy samoihin tietoihin, mikä tehostaa asiakkaan 

ja tilitoimiston yhteistyötä. Procountor sisältää työkalut myös pääkirjanpidon hoitoon ja soveltuu myös yrityksille, 

jotka eivät käytä tilitoimistopalveluita. 
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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 tapahtuu suoraan 

Procountorissa. Tallennetut laskut siirtyvät myös automaattisesti kirjanpitoon ja oletusdimensioille (esim. 

projekteille) sekä palkanlaskennan vuosi-ilmoituksille. 

 

PALKANLASKENTA PROCOUNTORISSA 

Procountorissa on helppokäyttöinen palkanlaskenta, jolla voi hoitaa palkkojen laskemisen, maksamisen sekä 

niihin liittyvät viranomaisilmoitukset. Ennakonpidätyksen sekä työntekijä- ja työnantajamaksujen laskenta 

tapahtuu automaattisesti. Procountor ylläpitää yrityksen puolesta palkkalajirekisteriä sekä luontoisetujen vuosittain 

muuttuvia arvoja ja muita viranomaisten määrääviä muuttuvia tietoja kuten eläkevakuutusmaksuprosentteja. 

Palkkalaskelmat voidaan Procountorin kautta lähettää palkansaajalle postitse tai sähköpostitse ja 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. 
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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 tilikauden päättyessä tasekirja. 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.  

 


