Nykyaikainen,

selainpohjainen
ammattilaisen
kirjanpito-ohjelmisto

Virtaa taloushallintoon

Heeros kirjanpito on nykyaikainen
ammattilaisen kirjanpito-ohjelma
Heeros Kirjanpito on kirjanpidon ammattilaisen nykyaikainen, selainpohjainen työväline. Se hyödyntää sähköisen laskuliikenteen tapahtumia ja tositetiliotteita sekä toimii jouhevasti myös tallennettaessa
manuaalisesti. Heeros Kirjanpito sisältää tilitoimistoammattilaisen
tarvitsemat ominaisuudet monipuolisen kirjanpidon hoitamiseen!
Ohjelmiston kehitykseen on osallistunut useita eri kirjanpito-ohjelmistoja käyttäneitä kirjanpitäjiä.
Yhteistyön tuloksena olemme toteuttaneet tärkeitä ohjelman käytettävyyttä lisääviä ominaisuuksia:

Yleinen raporttien porautuvuus
Useimmilla Heeros Kirjanpidon raporteilla on porautuvaisuusominaisuus.
Porautuvuuden ansiosta raportointiin kuluva aikaa säästyy olennaisesti,
jonka lisäksi ominaisuus helpottaa ja nopeuttaa raportin sisällön arvioimista.

Liittymät ulkopuolisista järjestelmistä
Heeros Kirjanpitoon voidaan tuoda tapahtuma-aineistoja tilitoimistojen
yleisimmin käyttämistä taloushallinnon ohjelmistoista, kuten Tikon, Econet,
Sonet ja Nova-ohjelmistot.

Raporttigeneraattori
Raporttigeneraattorin avulla voi käyttäjä luoda omia raportteja sekä muokata
helposti selkokielisillä valinnoilla jo luotuja raportteja. Raporttigeneraattorissa
voidaan myös käyttää laskentakaavoja, jotka mahdollistavat monimutkaistenkin
raporttien toteuttamisen.
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Heeroksen kirjanpitoon yhdistät helposti ostolaskujen kierrätyksen, laskutuksen, osto- ja myyntireskontran sekä pankkiyhteydet.
Kaikki selainkäyttöisenä helppona pakettina, joihin tilitoimisto voi antaa asiakkaalleen soveltuvin osin käyttöoikeudet.

Perusominaisuudet
Käyttöliittymä

Käyttöliittymä on mukautettavissa käyttäjien tarpeiden
mukaan. Kaikkien tilikausien tapahtumat ovat kätevästi
valittavissa selailuun. Tapahtumien käsittelynäkymässä
on käytettävissä kaikki yleisimmin käytetyt
toiminnallisuudet.

Tilikartat

Oletustilikarttana ovat ns. Liikekirjuri-tilikartta sekä
yhdistyskirjuri ja kiinteistökirjuri, joihin perusraportointi
on yhdistetty. Valmiit tilikarttaratkaisut nopeuttavat
käyttöönottoa. Oman tilikartan käyttö on myös
mahdollista. Mahdollisuus kirjata eri alv-kantoja
sisältäviä tapahtumia samalle tilille.

Kustannuspaikat /
laskentakohteet

Kustannuspaikkojen- ja laskentakohdeulottuvuuksia
on yhteensä 13 kappaletta. Ne tarjoavat upeat
mahdollisuudet toteuttaa monimutkaisiakin
laskentahaasteita.

ALV-kausiveroautomatiikka

Heeroksen kirjanpidossa saat porautuvan raportin avulla
helposti kausiverot tarkistettua ja automatiikalla
muodostettua kausiveron tarkistusraportin, tyvitiedoston ja varsinaisen kausiveroilmoituksen sekä
arkistoit ne automaattisesti. Toimintoprosessi on
optimoitu kirjanpitoa ammatikseen tekevälle.

Laskureskontra

Kirjanpidon laskureskontran avulla seuraat ja raportoit
kirjanpitoasiakkaan saamisia ja velkoja tilikauden aikana
ja saat valmista materiaalia tilinpäätösraportointia
varten. Uutena ominaisuutena tulossa vuoden 2017
aikana, laskureskontran päivitys automaattisesti tositetiliotteiden viestien ja viitteiden kautta käytettäessä
tiliotekirjanpitoa.

Tiliotekirjanpito

Tositetiliote tiliöidään ensin ennalta määritellyillä
tiliöinneillä. Jos tiliöitymättömiä tapahtumia jää ne
tiliöidään ja opetetaan jatkoa varten, jolloin tiliotteiden
käsittelyyn käytettävä aika jatkuvasti vähenee.
Tiliotekirjanpito tehostaa tilitoimiston toimintaa.

Heeroksen sisäinen
tapahtuma-automaatio

Tilitoimiston asiakkaan käyttäessä Heeroksen sähköisen laskun välityksen / käsittelyn -osioita, ohjautuvat
laskut ja niiden suoritustiedot painiketta klikkaamalla
suoraan Heeros Kirjanpitoon. Tässä toimintamallissa
tehot ovat huipussaan.

TYVI

Heeros toteuttaa tietovirrat yrityksiltä viranomaisille
niissä tilanteissa kun tieto on järjestelmässä
käytettävissä. Näistä tyypillistä ovat kausiveroilmoitukset,
kausiverojen maksut, veroilmoitukset. Tietojen
välitystapa vaihtelee.

Kirjaussäännöt /
automaattiviennit

Kirjaussäännöt ja automaattiviennit onnistuvat
Heeroksella kesästä 2017 alkaen. Kirjaussäännöillä nopeutat vakiokirjauksia. Automaattiviennit täydentävät
kirjanpidon esim. kauden päätteeksi ennalta määritellyillä tapahtumilla, joilla voidaan tehdä ns. välitilinpäätöstasoista kirjanpitoa, esim. poistojen laskentaa,
palkkojen sivukulujen laskentaa, verojen laskentaa.
Tämä on kirjanpidon sujuvuutta.

Laskennalliset erät

Vuonna 2017 toteutettavalla uudella ominaisuudella
voit toteuttaa laskennallisten erien laskennan ja
täydentämisen automaattivienneillä, jolloin saat esim.
kuluerien jaksotukset kätevästi hoidettua.

Sähköinen
veroilmoitus

Heeros Kirjanpito sisältää verolomakkeet 4,5, 6 A ja 6B.
Lisäksi toteutamme tarpeen mukaan muita yleisimpiä
sähköisiä veroilmoituslomakkeita.

Tasekirja

Heeroksen tasekirja on toteutettu taloushallintoliiton
suosituksen mukaisena. Se saadaan sekä
paperitulosteena että sähköisenä.

Käyttöoikeudet

Tilitoimisto voi määritellä käyttöoikeudet yrityskohtaisesti sekä antaa myös asiakkaalle esim. kirjanpidon
raportointiin tai tallennukseen rajatut oikeudet.

Raportointi

Heeroksen raportointi on toteutettu porautuvana ja
muokattavana. Tulos-, tase-, päivä- ja pääkirjaraportoinnit
voidaan tulostaa PDF, html tai csv (Excel)-muotoisina. Viranomaisraportit saa myös määrämuotoisina tiedostoina
raportointikäyttöön. Tilikarttojen mukaiset perusraportit
on toteutettu monipuolisilla vertailuilla, joita lisäksi voi
itse muokata. Useimmilla raporteilla voi porautua aina
tositetasolle saakka. Heeros Kirjanpito sisältää myös
liittymän Talgraf-raportointiin.

Raporttiportaali /
arkisto

Heeros Kirjanpitoon kuuluu automaattisesti Heeroksen
sähköinen arkisto, johon raportit tallennetaan. Asiakkaille voidaan antaa raporteille katseluoikeudet, jolloin
säästytään raporttien tulostamiselta tai sähköpostin
lähettämiseltä. Myös automaattinen sähköposti-ilmoitus
asiakkaalle arkistoon tallennetuista raporteista on
saatavilla.

Myyntilaskujen käsittely
ASIAKIRJAT

Saapuvat
paperilaskut

SKANNAUS JA TULKINTA
Ulkoiset
laskuaineistot

Saapuvat
verkkolaskut

KIERRÄTYS JA HYVÄKSYNTÄ
MATKALASKUT

Lähtevät
maksut

OSTORESKONTRA

Tiliotteet
maksupalaute

Tunnit,
liittymät,
verotiedot,
matkalaskut

LASKUTUS

ARKISTOINTI

Lähtevät
verkkolaskut

MYYNTIRESKONTRA

Saapuvat
suoritukset

TAI MUU KIRJANPITOJÄRJESTELMÄ

Tyvi, pankit, liitot ja palkkaerittelyt

LASKUOPERAATTORI

LASKUOPERAATTORI

Lue lisää taloushallinnon sähköisestä
tulevaisuudesta Heeroksen sivustolta.
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