Tehosta yrityksesi taloushallintoa

Sähköinen lasku- ja
tositeliikenne pilvipalveluna

Virtaa taloushallintoon

Mutkatonta taloushallintoa?
Onnistuu.
Heeroksen tehtävä on vapauttaa fiksut ihmiset käyttämään aikansa hyödyllisemmin automatisoimalla taloushallinnon rutiinitehtävät. Ohjelmistomme
soveltuvat kaiken kokoisille yrityksille, ja niiden avulla päivittäisten taloushallinnon asioiden hoito asiakkaan ja tilitoimiston välillä on sujuvaa. Heeroksen
ratkaisuilla voit sähköistää kaikki taloushallinnon prosessit paperilaskun
skannauksesta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja sähköiseen arkistointiin
sekä kirjanpitoon.
Voit ottaa Heeroksen ratkaisut käyttöösi halutussa laajuudessa ja täydentää
niitä tarpeittesi kasvaessa. Ja mikä parasta, sinun ei tarvitse vaihtaa nykyistä
toiminnanohjauksen tai taloushallinnon järjestelmääsi, sillä olemme rakentaneet valmiit liitännät jo lähes 100 ohjelmistoon.

Heeros Oyj
Perustettu vuonna 2000
Liikevaihto tilikaudella
2015
n. 5,4 milj. euroa. Tavoit
teemme
on vuosittain 20 % kasvu.
Yli 8000 asiakasta, joilla
yli
400 000 laskua joka kuu
kausi.
Yli 30 000 käyttäjää.

Asiakkaamme kertovat
Saamme laskuja sähköpostilla, kirjeinä ja sähköisesti.
Määrät ovat niin suuret, että sähköiset laskut
nopeuttavat ja helpottavat työskentelyä merkittävästi.
– Marika Kilpiö, Verkkokauppa.com

Nopea
laskujen
kierto

Rutiinitehtävien
helpottuminen

Heeros rakensi joustavan paketin silloin, kun pohdimme
järjestelmän hankkimista. Yhtiöllä oli skaalautuvat
ohjelmat, jotka oli helppo ottaa käyttöön. Pääsimme
pienestä liikkeelle ja kokonaisuus on kasvanut matkan
aikana suuremmaksi osaksi meidän tarpeitamme.
– Sohvi Haavasoja, Tecwill Oy

Ajan
säästö

Sähköinen taloushallinto ja
verkkolaskutus ovat modernin
yrityksen ratkaisu

Heeros on
suomalainen
yritys

Sähköinen taloushallinto merkitsee työn virtaviivaisuutta, automaatiota, kustannussäästöjä, parempaa asiakaspalvelua ja ympäristöystävällisyyttä. Heeros
-käyttäjänä voit keskittyä omaan ydinosaamiseesi. Heeros mahdollistaa työn
tekemisen vapauden ja joustavuuden.
Tarjoamme ratkaisut sovellusvuokrauksena.
Siksi sovellukset ovat käytettävissäsi kaikkialla ja milloin vain. Pilvipalvelussa taloushallinnon tehtävien jakaminen helpottuu ja
aikaa säästyy.
Nopea käyttöönotto. Sinun ei tarvitse investoida teknologiaan eikä niiden osaajiin.
Vastaamme sovellusten kehityksestä ja ylläpidosta.
Heeros-ratkaisuilla sähköistät koko osto- ja
myyntilaskujen käsittelyprosessin paperilaskujen skannauksesta kirjanpitoon siirtoon asti. Mukana on aina myös sähköinen
asiakirja- ja tositearkisto.
Kehitämme jatkuvasti mobiiliratkaisuja
yhdistäen älypuhelinten ja tablettien ominaisuuksia taloushallinnon ohjelmistoihin.
Verkkolaskutus antaa mahdollisuuden automatisoida prosesseja ja rakentaa tiiviit
yhteydet sidosryhmiin.

Paperisten ostolaskujen skannauksen
voit myös ulkoistaa Heerokselle.
Työvaiheiden
automatisointi
vähentää
manuaalisen työn määrää ja virheitä. Rutiinien
sijasta aikaa jää toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen.

Tositteiden lähetys mobiilisti
eTosite on mobiilisovellus, joka minimoi kuittien ja tositteiden käsittelyajan. Voit lähettää kuvan kuitista puhelimellasi
suoraan arkistoon ja kytkeä sen haluamaasi ostolaskuun, luottokorttilaskuun, kirjanpidon tositteelle tai tiliotteen tapahtumalle.

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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Ostolaskujen käsittely

