Liike-elämässä viisaat ja oikea-aikaiset päätökset takaavat
tien menestykseen. Tämä vaatii osaavaa ennakointia ja
kykyä hahmottaa nykyhetkeä. ProCountor on kokenut
kumppanisi taloushallinnon menestyksekkäässä
tekemisessä. Tarjoamme työvälineitä niin käytännön
kirjanpitoon kuin talousjohtamiseenkin.

ProCountorin ohjelmisto-ominaisuudet:
Myynnit

Matka- ja kululaskut

ProCountor tarjoaa helppokäyttöiset ja verkon yli hallittavat työvälineet koko
myyntiprosessiin aina tilauksesta reskontran seurantaan asti. Tässä apuna ovat
• tuote- ja asiakasrekisterien luomiseen soveltuvat työvälineet ja
• mahdollisuus verkkolaskutukseen
Halutessanne toiminnot mahdollistavat myös perinteisten tulostelaskujen
lähettämisen itse tai postituspalvelun kautta.

Matkalaskut voidaan laatia suoraan ProCountoriin. Jokainen voi käydä täyttämässä omat laskunsa myös matkan päältä. Ohjelma uudistaa järjestelmään
automaattisesti aina voimassa olevat päiväraha- ja kilometrikorvaukset sekä
poimii tiedot vuosi-ilmoitukselle.

Ostot

Sähköiset ilmoitukset

Tulevien laskujen seuranta ProCountorilla on todella vaivatonta. Yritys voi
vastaanottaa laskut verkkolaskuina ja laskujen hyväksyntä käy kätevästi myös
etänä. Käytännön avuksi meillä on tarjota yrityksellenne skannauspalvelu.
Palvelun sähköinen arkistointi helpottaa ostolaskujen reskontraa ja samalla
laskut pysyvät hyvässä järjestyksessä.

Kuukausi- ja vuosi-ilmoitusten tekeminen ja sähköinen lähettäminen
ProCountorilla tapahtuu helposti samalla kun toteutat kuukausittaista
kirjanpitoa. Tällaisia raportteja ovat mm.
• alv- ja tas-ilmoitukset
• eläkevakuutusilmoitukset
• palkkojen vuosi-ilmoitukset

Maksut

Kirjanpito

ProCountorilla laskut voidaan laittaa maksuun heti tai hyväksyntäkierron
jälkeen. Maksutoiminnot tukevat niin kotimaan kuin ulkomaanmaksujen
maksuliikennettä. Kuukausiseurannassa tärkeät tiliotteet ja maksuraportit
ovat suoraan tulostettavissa järjestelmästä.

Sähköinen taloushallinto saattaa kirjanpitonne aivan uudelle aikakaudelle.
Monipuoliset raportoinnit ja jatkuvasti ajan tasalla oleva raportointitieto tukevat
talouden hallintaa ja ennakointia. ProCountorin perusominaisuuksiin kuuluvat
• automaattiset oletustiliöinnit
• kustannuspaikkakohtainen seuranta
• täsmäys- ja tilinpäätöstyökalu

Palkanlaskenta

Johdon raportointi- ja seurantaominaisuudet

ProCountorin palkanlaskenta-toiminnolla palkkojen laskeminen on vaivatonta.
Lakisääteiset maksuosuudet päivittyvät ohjelmaan automaattisesti. Palkkaraportit ovat suoraan tulostettavissa sähköisiksi tai paperisiksi raporteiksi käden
käänteessä.

ProCountorissa on johdon työn tueksi laaja valikoima erilaisia raportointiominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi asiakas- ja tuotekohtaiset raportit,
rahaliikenne- ja maksuraportit sekä projektien ja kustannuspaikkakohtaisen
seurannan mahdollistavat raportit. Myös CRM-ominaisuudet ovat käytettävissä ProCountorissa.
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