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Exact Laskutuksella teet 
• tuotekaupan laskut 
• palvelumyynnin laskut 
• käteislaskut (kassa) 
• sopimuslaskut (vuokrat, palvelusopimukset)

Exact Laskutus tekee puolestasi  
• ajantasaiset saatavat myyntireskontraan 
• automaattiset kirjanpidon ja kustannuslaskennan  
 tiedot 
• ajantasaiset myyntitilastot 
• ajantasaisen luottovalvonnan 
• selkeät raportit 
• aineistot Exceliä varten 

Ohjelmisto on tehty ammattimaiseen käyttöön hel-
pottamaan arkisia rutiineja. Sen kattavat ominaisuudet 
tyydyttävät vaativintakin käyttäjää.

Exact Laskutus on helppoa

Oletusprofiilit helpottavat erityyppisten asiakkaiden 
perustamista.

Laskujen tallennus ja laskutus tehdään kätevästi 
samassa ikkunassa. 

Laskulle voit tallentaa sekä veloitus- että hyvitysrivejä. 
Laskun summa voi olla nolla. Voit tehdä laskut valuut-

Exact Laskutus on pienten ja keskisuurten yhtiöiden sekä  
muiden yhteisöjen käyttöön tarkoitettu luotettava ja selkeä ohjelmisto.

tamääräisinä ja käyttää useita – myös asiakaskohtaisia 
– laskun ulkoasuja. Voit täydentää laskua monirivisillä 
teksteillä.

Monipuolinen hinnoittelu sisältää  
• taulukkoalennuksen (asiakas/tuote) 
• määräalennuksen 
• asiakas- tai asiakasryhmäkohtaisen sopimushinnan  
• näiden yhdistelmän 
• alennuksen tai hinnan käsin

Teet hetkessä uuden laskun tai hyvityksen kopioimalla 
pohjaksi vanhan laskun ja muokkaamalla siitä tilantee-
seen sopivan. 

Ennen laskutusta voit tehdä lähetteen / esilaskun.

Päätät tallennuksen laskuta-napilla tai talletat laskun 
myöhemmin laskutettavaksi. Voit valita useita laskuja 
laskutettavaksi samalla kerralla. 

Nopea ja vaivaton laskutus 
• tulostaa laskut 
• vie saatavat myyntireskontraan 
• päivittää myyntitilastot 
• tekee kirjanpidon ja kustannuslaskennan  
 tapahtumat 
• kuittaa hyvityksen ja hyvitettävän laskun  
 maksetuiksi
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Laskun laskutuksen voi myös perua ja laskuttaa sen 
korjausten jälkeen uudestaan tai poistaa laskuttamatta.

Voit viedä laskutuksen kirjanpitotapahtumat kirjanpi-
toon niin usein kuin haluat - sellaisenaan tai tiivistetty-
nä. Jos aineistossa on virhe, siirrät korjauksen jälkeen 
aineiston uudelleen. Uusi siirto korvaa aiemman. 

Selkeä ja monipuolinen raportointi

Exact Laskutuksen raportointi 
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus 
• on ajantasainen 
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta

Raporteilla esitettävän aineiston laajuus, esitysjärjestys 
ja summaus on valittavissasi. 

Exact Laskutuksen raportteja ovat 
• laskulistat 
• myyntitilastot 
• laskupäiväkirja 
• vientimuistio 
• vientiselaus

Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja 
siirtää ne Exceliin.

 Laajennukset

Valitse Exact Laskutukseen tarvitsemasi ominaisuudet 
ja täydennä ohjelmistoa tarpeidesi muuttuessa.

Valuuttalaskutus mahdollistaa valuuttamääräisten 
laskujen teon. Voit tehdä raportoinnin myös alkuperäi-
sessä valuutassa.

Myyntitilastoinnilla raportoit euro- ja yksikkömää-
räistä myyntiä sekä katetta ilman tilikausirajoituksia. 
Voit vertailla kahta aikaväliä tai raportoida esimerkiksi 
12 kuukauden liukuvaa kuukausimyyntiä.

Sopimuslaskutuksella teet määrävälein toistuvia 
laskuja. Se soveltuu esim. vuokrien, palvelusopimusten 
ja jäsenmaksujen laskuttamiseen.


