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Kaikki taloustieto  
yhdessä paikassa 
Tallennettu tieto on samanaikaisesti kaikkien sitä 
tarvitsevien käytössä. Talousraportit ovat järjes-
tyksessä ja helposti löydettävissä ja jaettavissa 
sähköisessä taloushallinnon ohjelmistossa.  
Säästät aikaa tiedon etsimisessä ja jakamisessa.

Käytön vapaus 
Yrittäjänä pääset hoitamaan talousrutiinisi  
missä ja milloin tahansa etkä joudu odottelemaan 
työpöydän ääreen pääsemistä.

Yhteiskäyttöisyys 
Yhteistyö tilitoimiston kanssa syvenee, kun 
molemmat käyttävät samaa ohjelmaa ja pääsevät 
käsiksi samoihin tietoihin. Kuitteja ja laskuja ei 
enää tarvitse toimittaa paperilla. Tilitoimisto  
pystyy tarjoamaan yrittäjälle entistä parempaa 
palvelua.

Ajansäästö 
Taloushallinnon sähköistäminen poistaa kaksin-
kertaista työtä. Tiedot tallennetaan järjestelmään 
vain kerran. Tietojen tarkastamista, kopioimista ja 
siirtämistä ei enää tarvita. Yrittäjänä voit keskittyä 
omaan ydinosaamiseesi.

Hyödyt yrityksille

Kahdeksan syytä 
valita sähköinen 
taloushallinto

Kustannustehokkuus 
Sähköinen taloushallinto on erittäin kustannuste-
hokas ratkaisu yritykselle. Kalliita ohjelmisto- tai 
palvelinasennuksia ei tarvita. Ohjelmistosta veloi-
tetaan käytön mukaan, ja käytön aloittaminen on 
helppoa.

Käyttövarmuus 
Finago huolehtii ohjelmiensa ylläpidosta ja  
tietojen varmuuskopioinnista. Jo tämä yksistään 
säästää suunnattomasti aikaa ja vaivaa. Ohjel-
mistoa päivitetään säännöllisesti, eikä tämä  
vaadi käyttäjältä toimenpiteitä.

Toiminnan tehostuminen 
Yrityksen asiakkaiden ja toimittajien valvonta 
nopeutuu, eikä laskutustietoja tarvitse enää 
hakea erikseen reskontrasta. Tämä mahdollis-
taakin kaiken tarpeellisen tiedon etsimisen  
missä vain.

Jatkuva kehitys 
Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan 
senhetkisiä lain vaatimuksia, viranomaismää-
räyksiä ja yleistä taloushallinnon sähköistymis-
kehitystä.
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Lue lisää sähköisestä taloushallinnosta »

https://finago.com/fi/yrityksille/
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Procountor Taloushallinto on täysin sähköisen taloushallinnon 
mahdollistava ohjelmisto, joka on nopea ottaa käyttöön vaikka kesken 
tilikauden. Sen avulla voit hoitaa mm. reskontran, yrityksen talouden 
seurannan ja sähköisen arkistoinnin. Saat samalla sopimuksella 
käyttöösi myös kattavat sähköiset yhteydet muihin palveluihin.

Täysin 
sähköinen 
taloushallinto

taloushallinto

Yritys

Tilitoimisto

Perintä-
palvelut

Verkko-
laskutus

Skannaus-
palvelu

Tulostus-
palvelu

Viran-
omaiset

Pankit

Myyntilaskut
Ostolaskut

Matka- ja kululaskut

Palkanlaskenta
Kirjanpito

Raportointi

Mobiili-
sovellukset

Rahoitus-
palvelut

API
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Helppo työnjako yrityksen  
ja tilitoimiston välillä
Työnjako voidaan sopia joustavasti eri proses-
seissa. Yhteistyö on tällöin tiivistä, ja asiakas ja  
kirjanpitäjä pääsevat molemmat käsiksi reaali-
aikaisiin talouslukuihin.  

Veloitukseton asiakaspalvelu

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme veloituksetto-
man asiakaspalvelun puhelimitse ja sähköpostitse. 
Asiakkaamme saavat lisäksi käyttöönsä kattavan 
ohjekirjan ja ohjevideot. 

Täysin 
sähköinen 
taloushallinto
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Pääsemme tarkistamaan 
tarvittavat taloustiedot 
ilman välikäsiä ja
etenemään asioissa
saman tien.
– Virpi Rosenberg,
 Toothpicks and Honey Oy 
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Sähköinen taloushallinto: Procountor Taloushallinto

Tuotepakettien 
sisällöt

TOIMINNOT KEVYT PERUS PLUS MAX PREMIUM RAJATON

Myyntilaskutus: perustoiminnot

Joukkolasku –

Töiden laskutus – –

Sopimuslaskutus – – –

Ostojen käsittely, tarkastajat + hyväksyjät 1 + 1 2 + 1 3 + 2 6+4 9 + 9 9 + 9

Sisäisen laskennan dimensiot (kpl) 1 2 4 5 6 6

Matka- ja kululaskut

Kuukausittaiset tositteet 10 40 200 500 1000 Rajaton

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta, henkilömäärä 1 4 20 50 100 100

Kirjanpito ja raportointi

KUUKAUSIHINTA €/kk 19 € 59 € 249 € 499 € 699 € 1499 €

Lisätositteet / kpl 1,89 € 1,59 € 1,27 € 1,01 € 0,85 € 0,00 €

Lisäpalkansaajat / kpl 4,99 € 3,99 € 2,99 € 2,49 € 1,99 € 1,99 €

Käyttäjämäärä rajoittamaton, veloitus 0 €. 
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Procountor Solo on pienyrityksille suunniteltu 
monipuolinen ohjelmisto, jossa on mukana 
kaikki oleellinen mutta ei mitään turhaa. 

Procountor Sololla onnistuu niin laskutus kuin 
kirjanpitokin. Solo on laskutusohjelma, verkkopankki 
ja kuittisovellus. Ohjelmisto sopii toiminimen, 
ammatinharjoittajan ja pienen osakeyhtiön käyttöön silloin, 
kun kirjanpito tehdään maksuperusteisesti. 

Yrittäjän apuna rahavirtojen hallinnassa

Yrittäjälle tärkeintä on rahan saaminen tilille. Saatavien 
kohdentaminen oikeisiin laskuihin ja tililtä lähtevän rahan 
kohdentaminen kirjanpidossa voi olla joskus hankalaa. 
Solossa myynnit kohdentuvat viitenumerolla aina oikeisiin 
myyntilaskuihin ja ostot ohjataan oikeisiin ostolaskuihin. 
Loppuihin kohdennetaan vain oikea kuvattu kuitti.  
Automaattista ja tehokasta!

Kirjanpitäjä hoitaa kirjanpidon Procountorilla, yrittäjä 
oman osuutensa Sololla. Yrittäjä syöttää kaikki tulonsa 
ja kulunsa avustetusti oikein, ja kirjanpitäjä saa kaiken 
tarvitsemansa valmiiksi kirjanpito-ohjelmistoon. 

Procountor Sololla

•  teet ja lähetät myyntilaskut
•  vastaanotat ostolaskut verkkolaskuina
•  kirjaat postissa tai sähköpostissa tulleet laskut 
 maksettavaksi
•  voit kuvata yrityksesi kortilla maksamiesi ostojen kuitit

Procountor Solo
– laskutusohjelma ja kirjanpito pienyrityksille

29 €/kk + alv.

Yksi kiinteä hinta, jolla sekä yrittäjä että 
kirjanpitäjä voivat käyttää ohjelmistoa.

Soolo-
yrittäjä

Myyntilaskut
Ostolaskut

Kuitit

Raportointi
Tiliotteet
Maksut

Kirjanpito
Raportointi

Tiliotteet
Viranomais-
ilmoitukset

kirjanpitäjä
Kirjanpitoaineistot 

Raportit ja OAV:n 
maksutositteet
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Tutustu Procountor Soloon »
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https://procountorsolo.com/


Finagon starttipaketit helpottavat yrityksen sähköisen 
taloushallinnon tehokasta ja vaivatonta käyttöönottoa. 

Yritysten  
starttipaketit

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.
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STARTTIPAKETIT PIKA TEHO LAAJA

Procountor-ympäristön avaus

Pankkiyhteydet

Verkkolaskujen lähetys

Verkkolaskujen ja skannattujen laskujen vastaanotto

Sisältyvät koulutukset

Koulutusvideot

Online-ohjekirja

Käyttöönotto – 3 h 3 h

Kirjanpito – – 3 h

Myynnit – – 1,5 h

Ostot – – 1,5 h

PAKETIN HINTA 0 € 495 € 1295 €

PROCOUNTOR – YRITYKSEN SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

Lue lisää starttipaketeista »

https://finago.com/fi/tuotteet/procountor/starttipaketit-yrityksille/


Näemme lukujen taakse
reaaliaikaisesti. Ymmärrys 
omaa tekemistä ja päätöksiä 
kohtaan on kasvanut.
– Kyösti Lehtola, Domesta Oy
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Procountor API (Application Programming Interface) on 
ohjelmointirajapinta, jonka avulla on mahdollista tehdä 
ohjelmallisia kutsuja toisesta ohjelmistosta Procountoriin 
ja hyödyntää tietoja reaaliaikaisesti. Procountor API -raja-
pintaa voidaan käyttää lisäarvoa tuottavien integraatioiden 
rakentamiseen niin kaupallisten ohjelmistojen kuin yrityksen 
sisäistenkin järjestelmien ja Procountorin välille. 

Käyttöönotto

Käyttöönotto edellyttää, että toisesta ohjelmistosta tai jär-
jestelmästä on rakennettu integraatio Procountorin APIa 
vasten. Asiakkaan vastuulla on rakentaa Procountoriin 
integroitavaan järjestelmään rajapinta kutsujen lähettämi-
seksi ja vastaanottamiseksi. Procountor API on saatavilla 
kaikkiin Procountor Taloushallinto -ympäristöihin. *

Procountor API
Procountor API tuo Procountoriin kattavat tiedonsiirtomahdollisuudet. 
Rajapinnan kautta tiedon siirto ohjelmasta toiseen onnistuu aiempaa 
sujuvammin.

API-konsultointipaketit

Procountor APIn käyttöönoton tueksi tarjoamme lisäpalve-
luina asiantuntijapalveluita. Integraatioihin liittyvä konsul-
tointi ei kuulu veloituksettomaan asiakaspalveluumme.
• 3 h API-konsultointipaketti, sis. käyttötapausten 

määrittely, kenttien mappaus. Paketin hinta on 295 €.
• 2 päivän konsultointi, sis. käyttötapausten määrittely, 

kenttien mappaus, API-testaus yhdessä asiakkaan tai 
ohjelmistotoimittajan kanssa. Hinta on 1595 €. 

• Tuntiveloituksena asiantuntijatyö 130 €/h.

Finago Network -kumppanihaku

Finago Network -kumppaniohjelmasta löydät ohjelmistot tai 
palvelut, joista on toteutettu integraatio vähintään yhteen 
Finagon ohjelmistoista. Lue lisää: finago.com/fi/network

Procountor APIn hinta: 9,95 € / kk + alv, 
ei avausmaksua. Kiinteä kuukausihinta 
yhdelle Procountor-ympäristölle.

Kuukausihintaan sisältyy rajaton määrä integroitavia 
sovelluksia. Voit siis samalla kiinteällä hinnalla  
integroida esimerkiksi ERP- ja verkkokauppa- 
sovelluksesi Procountoriin.

Rajapinnan kautta Procountoriin luoduista tositteista 
veloitetaan Procountor-palveluhinnaston mukaisesti  
muun laskutuksen yhteydessä.

*Procountor Solo -tuoteversioon ei ole saatavilla avoimia rajapintoja.
Procountor integraatiot ja API-rajapinta »
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Procountorin mobiilitarjonta on luotu helpottamaan yrittäjän arkea. 
Taloushallinnon kiireiset tehtävät onnistuvat arjen keskellä ajasta ja 
paikasta riippumatta helposti älypuhelimella.

Mobiilitarjonta

Procountor Minin avulla luot matka- ja kululaskut, hyväk-
syt laskut, tarkistat palkkakuittisi ja kuvaat kuitit helposti 
älypuhelimella. Mini on saatavilla kaikille, joilla on käytös-
sään Procountor Taloushallinto.

Laadi matka- ja kululaskut
Matkalaskujen laatiminen Procountor Minillä on help-
poa. Matkalaskun luominen onnistuu vaiheittain jo mat-
kan aikana ja valmiin laskun voi lähettää Ministä suoraan 
Procountoriin hyväksymiskiertoon.

Sovellus laskee ulkomaan- ja kotimaan päivärahat auto-
maattisesti sekä kääntää muissa valuutoissa olevat ostot 
kirjanpitovaluuttaan. Päivärahat ja kilometrikorvaukset 
Procountor Mini laskee matkalaisen syöttämien paikkojen 
sekä aikojen perusteella.

Kuvaa kuitit talteen
Kuittiskannauksen avulla voit kuvata paperiset kuitit tal-
teen kirjanpito-ohjelmaan. Voit ottaa kuitista kuvan heti 
ostotapahtuman yhteydessä, eikä paperista kuittia tarvitse 
enää säästää.

Tarkasta ja hyväksy laskut 
Minillä laskun tarkastaminen ja hyväksyminen on vaiva-
tonta. Kun Procountoriin tulee tarkastettava lasku, siitä 
tulee ilmoitus puhelimeen. Erillisiä kirjautumistunnuksia  
ei tarvita, vaan sisään pääsee omilla tutuilla 
Procountor-tunnuksilla.

Mobiilipalkka 
Saat nyt palkkatiedot kätevästi ja turvallisesti älypuheli-
meesi. Procountor Miniin on julkaistu mobiilipalkka, jonka 
ansiosta voit heittää hyvästit palkkalaskelman perinteisille 
jakelukanaville.

Procountor Mini

Lataa sovelluskaupasta
Procountor Mini ja Finago Avain toimivat iOS- ja 
Android-laitteissa ja ovat ladattavissa maksutta
puhelimen omasta sovelluskaupasta. 

Finago Avain  
nopea tapa kirjautua Procountoriin

Procountor Avain on helppo ja turvallinen tapa 
kirjautua Procountoriin. Kirjautumiseen tarvitset 
vain käyttäjätunnuksesi ja henkilökohtaisen sala-
sanasi, jonka jälkeen voit vahvistaa kirjautumi-
sen Procountoriin Avain-mobiilisovelluksen avulla 
yhdellä napinpainalluksella.
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https://play.google.com/store
https://www.apple.com/app-store/


Lisätietoja Procountor Ministä »

Lisätietoja Finago Avaimesta »
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Procountor Kassaturva on Procountoriin saumat-
tomasti integroitu myyntisaatavien rahoitukseen 
perustuva rahoituspalvelu. Kassaturvalla varmis-
tat, että saat rahat myyntisaatavista viipymättä 
hankintojen, palkkojen, verojen ja muiden kulujen 
maksamista varten.

Palvelun avulla voit itse valita, milloin ja paljonko 
rahoitusta hyödynnät, ja sen ainoa kustannus on 
rahoitetusta myyntisaatavasta peritty komissio. 
Procountor Kassaturva on toteutettu yhteistyössä 
kumppanimme PURO Finance Oy:n kanssa.

Myyntisaatavat
kassavaroiksi

AREX – Laskujen ostopalvelu
• Luottotappioriski siirtyy rahoittajalle
• Automatisoitu reskontra ja kirjanpito

SVEA – Laskujen ostopalvelu & factoring
• Luottotappioriski siirtyy rahoittajalle   
 (vain laskujen ostopalvelu)
• Kuluttajalaskujen rahoitus (factoring)

ROPO CAPITAL – Laskujen ostopalvelu & factoring
• Luottotappioriski siirtyy rahoittajalle  
 (vain laskujen ostopalvelu)

QRED YRITYSLAINA – Reaalivakuudeton yrityslaina
• Lainamäärä 1000 – 100 000 €
• Laina-aika 1 – 18 kuukautta

PROCOUNTOR 
KASSATURVA AREX SVEA

FACTORING

SVEA
 LASKUJEN

OSTO

ROPO  
CAPITAL  

FACTORING

ROPO CAPITAL 
LASKUJEN 

OSTO

Rahoitus on joustavasti käytössä
tarpeen mukaan

Rahat myyntisaatavista viipymättä tilille

Myyntisaatava toimii
rahoituksen vakuutena – – –

Myyntisaatavan luottotappio  riski
siirtyy rahoittajalle – – –

Kuluttajalaskujen rahoitus – – – – –

Palvelu on integroitu Procountoriin 

Automatisoitu kirjanpito,  
ei lisätöitä kirjanpitäjälle – – – –

Muut yhteistyökumppanimme

Tutustu Procountor Kassaturvaan »
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Parasta on ehdottomasti  
sopimusten tekemisen
helppous ja nopeus. Eniten 
teemme hallituksen ja  
yhtiökokousten pöytäkirjoja, 
mutta myös osakassopimuk-
sia ja kauppakirjoja.
– Jenni Viitanen, Vihainen Talouspäällikkö Oy
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Finago Sopimuskone on helppokäyttöinen sopimisen palvelu, josta 
löydät kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiakirjamallit 
juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä. Finago Sopimuskonetta 
pääset kokeilemaan nettisivujemme kautta täysin ilmaiseksi.

Finago Sopimuskone

Valmiit sopimussisällöt

Finago Sopimuskoneessa on valmiit ja aina lainsäädän-
nöllisesti ajantasaiset sopimussisällöt useamman sadan 
asiakirjan laadintaan. Palvelun pikavalintoja hyödyntäen 
asiakirjan sisällöt syntyvät automaattisesti tapaukseesi rää-
tälöitynä, jolloin voit laatia asiakirjoja helposti ja nopeasti. 
Asiakirjasisällöt ovat saatavilla myös englanniksi.

Sähköinen allekirjoitus

Palvelussa on kaksi vaihtoehtoista allekirjoitustapaa: Sopi-
musSign Helppo ja SopimusSign Vahva. SopimusSign Hel-
polla allekirjoitat sopimuksen helposti piirtämällä alle-
kirjoituksesi puhelimella, tabletilla tai tietokoneella ja 
SopimusSign Vahvalla puolestaan verkkopankkitunnuksia 
tai mobiilivarmennetta hyödyntäen. Tarvittaessa sähköisen 
allekirjoituksen voi myös ohittaa kokonaan.

Finago Sopimuskoneen hyödyt

+ Palvelun avulla laadit esimerkiksi kaikki työsuhtee-
seen liittyvät asiakirjat säästäen aikaa ja rahaa.

+ Palvelun sähköisellä allekirjoituksella viimeistelet 
sopimukset nopeasti lähettämällä allekirjoituskut-
sun kaikille osapuolille kerralla. Allekirjoitetut asia-
kirjat tallentuvat automaattisesti yritystilin arkistoon 
myöhemmin tarkasteltaviksi.

Automaattinen arkisto

Palvelussa laatimasi asiakirjat tallentuvat automaatti-
sesti yritystilisi arkistoon, jolloin ne pysyvät tallessa ja ajan 
tasalla. Asiakirjat kulkevat myös kätevästi mukanasi, kun 
pääset niihin milloin tahansa käsiksi vaikka puhelimeltasi. 
Arkistossa voit helposti myös määrittää, kuka näkee mitä-
kin asiakirjoja.

Tietopalvelut

Kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset ja luottotiedot 
edullisesti tarvehetkellä. Tietopalveluiden avulla tarkistat 
esimerkiksi uuden asiakkaan luottotiedot ennen asiakasso-
pimuksen laatimista pienentäen näin yrityksen luottoriskiä.

+ Voit asettaa arkistoon tallennetuille asiakirjoille 
muistutuksia tärkeistä päivämääristä. Näin pysyt 
kiireen keskellä helposti kartalla esimerkiksi työ-
suhteen koeajan päättymisestä tai määräaikaisen 
asiakassopimuksen uusimistarpeesta.

Lue lisää Finago Sopimuskoneesta »

https://finago.com/fi/tuotteet/finago-sopimuskone/
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