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ohjelmistot ja digitaaliset palvelut

talenom online

talenom app

business intelligence

kumppanuusratkaisut

talenom tietoväylä

Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot ja pitkälle automatisoidut sähköiset prosessit minimoivat rutiineihin käytetyn ajan.
Talenom on edelläkävijä taloushallinnon digitalisoinnissa ja siihen liittyvässä teknologisessa
osaamisessa. Ohjelmistot ovat Talenomin Digitaaliset palvelut -yksikön kehittämiä ja ylläpitämiä. Ne muodostavat yhdessä tilitoimistopalveluiden kanssa pitkälle automatisoidut
sähköiset taloushallinnon prosessit.
Talenomin asiakkaana taloushallintosi hoituu täysin sähköisesti. Käytössäsi on sähköinen
taloushallinnon keskus (Talenom Online), useita sähköisiä aineistontoimituskanavia (esimerkiksi Talenom App) sekä Tietoväylä ja Kumppanuusratkaisut taloushallinnon järjestämiseksi
tiiviiksi osaksi toiminnanohjausta. Lisäksi tarjoamme sinulle kustannustehokkaat ratkaisut
tiedolla johtamiseen (Business Intelligence).
Asiakkaanamme taloushallintosi on sähköistä,
sujuvaa ja helppoa.
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TULOSSEURANTA JA TOIMIALAVERTAILU

talenom online

Talenom Online on pk-yrityksen sähköinen
taloushallinnon keskus, jota käyttää aktiivisesti
yli 11 000 henkilöä.

Talenom Online havainnollistaa yrityksesi taloudellisen menestyksen sekä numeroina että kuviona. Voit itse muokata raportit
niin, että näet tuloksen vain valitsemasi projektin tai tulosyksikön osalta. Talenom Onlinen ansiosta pysyt aina ajan tasalla!

HINNOITTELU

Toimialavertailu tuo sinulle kuukausittain poikkeuksellisen tuoretta tietoa koskien juuri omaa toimialaasi. Näin voit helposti
vertailla oman yrityksesi taloudellista menestystä verrattuna
muihin toimialasi yrityksiin.

• Talenom Online -käyttäjäveloitus
5,90 € / kk / käyttäjä.

LASKUJEN MAKSU
Kaikki osto- ja kululaskusi ohjautuvat automaattisesti Talenom
Onlinen Laskujen maksu -osioon, tulivatpa ne paperisina tai
sähköisinä. Hyväksyt laskun yhdellä hiiren klikkauksella, ja sen
jälkeen lasku menee automaattisesti maksuun.

”minulla on ollut erityisen
hyviä kokemuksia Talenomin
sähköisestä raportoinnista.”
Risto Kanerva
Turun Humaliston Apteekki Oy

MYYNTILASKUTUS
Sinun ei tarvitse kuin laatia myyntilaskut Talenom Onlinessa,
ja me hoidamme kaiken muun. Laskut lähtevät automaattisesti
joko paperi- tai verkkolaskuina ja siirtyvät myös automaattisesti kirjanpitoon.
Me pidämme huolta saatavien seurannasta niin, että olet päivittäin ajan tasalla siitä, kuka on maksanut laskusi. Maksukehotusten lähettäminen ja perintään siirto hoituvat myös automaattisesti niin halutessasi.

PALKANMAKSU
Palkanmaksu Talenom Onlinen avulla on vaivatonta ja kätevää.
Sinä ylläpidät työntekijöiden palkkatietoja, ja me huolehdimme kaikesta muusta: maksamme palkat ajallaan, lähetämme
työntekijöille palkkalaskelmat ja siirrämme työntekijämaksut
Talenom Onlinen Laskujen maksu -osioon hyväksyttäväksi.

KIRJANPITOAINEISTON KATSELEMINEN
Talenom Onlinen ansiosta työmme hyväksesi on täysin läpinäkyvää. Voit tarkastella milloin tahansa koko kuluvan tilikauden
kirjanpitoaineistoa ja porautua kirjanpidon dokumenteissa aina
tositetasolle saakka. Tilikauden päätyttyä myös tilintarkastajalle voidaan antaa tunnukset Talenom Onlineen ja näin tilintarkastuskin voidaan tehdä sähköisesti.
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TALENOM APP

talenom app

AINEISTON TOIMITUS
HINNOITTELU
Talenom Appin voit ladata oman älypuhelimesi
sovelluskaupasta. Sovellus toimii Talenom Online

Ota Talenom Appilla kuitista kuva ja heitä kuitti pois
vaikka saman tien! Talenom App uudistaa kirjanpitoaineiston toimittamisen. Ei enää vaivalloista kuittien
keräilemistä ja säilömistä.

Talenom Appilla voit toimittaa luotto- ja pankkikorttikuitteja
sekä muuta kirjanpitoaineistoa Talenomille silloin kuin itse ehdit ja haluat. Ota älypuhelimellasi kuva kuitista, syötä lisätiedot
ja lähetä. Helppoa ja nopeaa!

-tunnuksilla.
Lisäkäyttäjiä varten on mahdollista käyttää Online
Lite -tunnuksia.
• Talenom Online Lite -käyttäjäveloitus
0,80 € / kk / käyttäjä

KULULASKUT
Jos maksat omasta pussista yritykselle kuuluvia kuluja, näistä
on helppoa tehdä kululaskut Talenom Appilla. Ota kuva kuitista, syötä lisätiedot ja lähetä. Kuitti siirtyy suoraan Talenom
Onlinen Laskujen maksu -osioon, ja kun se on hyväksytty maksuun, rahat tulevat tilillesi.

MATKALASKUT
Matkalaskujenkaan tekemiseen ei sinun eikä työntekijöittesi
tarvitse enää tuhlata turhaan aikaa. Talenom App toimii sekä
matkatietojen tallennuspaikkana että ajopäiväkirjana työntekijöille. Syötä sovellukseen matkan tiedot ja Talenom App laskee
automaattisesti maksettavat matkakorvaukset. Voit muodostaa matkalaskun välittömästi tai lähettää koostetun matkalaskun hyväksyttäväksi esimerkiksi kerran kuussa.

LASKUJEN MAKSU

TOIMITA AINEISTOSI SÄHKÖISESTI
Talenom perustaa sinulle uuden laskutusosoitteen paperilaskuille ja ottaa käyttöösi Talenom Appin ja y-tunnus@talenom.
fi-sähköpostilaatikon.
Saapuvat paperilaskut ohjataan uuden laskutusosoitteen kautta skannattavaksi, mistä ne saapuvat Talenom Onlineen. Sinulle kertyvät kuitit puolestaan kuvaat ja lähetät Talenom Appilla.
Samalla Appilla myös laadit ja lähetät matkalaskut.

Laskujen maksu -palvelu osana Talenom Appia tekee laskujen
maksamisesta helppoa ja vaivatonta. Pääset helposti laskujen maksuun Talenom Appista löytyvän Laskujen maksu-linkin
kautta. Hyväksyt saapuneet laskut Talenom Online mobiili -palvelussa ajasta ja paikasta riippumatta. Me hoidamme kaiken
muun eli laskujen vastaanottamisen, maksamisen ja kirjanpitoon siirtämisen. Helppoa, varmaa ja kustannustehokasta, kuten digitaalisen talouden hallinnan kuuluukin olla.

MYYNTILASKUT
Myyntilaskutuksen asiakkaana pääset helposti laskuttamaan
mobiilisti ajasta ja paikasta riippumatta Talenom Appista löytyvän Myyntilaskut-linkin kautta. Myyntilaskutuksen mobiiliversiolla teet helposti sähköposti-, paperi- ja verkkolaskuja ja me
hoidamme kaiken muun.

Sähköiset tositteet, esimerkiksi sähköisenä saapuvan lentolipun voit lähettää y-tunnus@talenom.fi-sähköpostiosoitteeseen. Sekä Appilla että sähköpostilla lähetetyt materiaalit siirtyvät niin ikään Talenom Onlineen.
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business intelligence

Business Intelligence on ratkaisu liiketoimintatiedon hallintaan ja tiedolla johtamiseen. Tiedon lähteenä voidaan käyttää Talenomilla jo olevaa asiakkaan talousdataa tai rikastaa
olemassa olevaa tietoa asiakkaan toimittamalla datalla.

TALENOM BUSINESS INTELLIGENCE PRO
Ajantasaisena taskussa kulkeva liiketoiminnan ohjauksen paras työkalu Talenom Business Intelligence Pro on pilvestä Talenomin asiakkaille tarjoama raportointi- ja analytiikka -järjestelmä. Järjestelmään voidaan tuottaa asiakkaan vaatimusten
mukaan erilaisia visuaalisia ja dynaamisia raportteja sekä dashboard-näkymiä, jotta yritys voi keskittyä tiedolla johtamiseen.
Tiedon visualisointi lisää läpinäkyvyyttä, jolloin nykytilan ja
tarvittavien toimenpiteiden havaitseminen on helpompaa ja
tehokkaampaa. Reaaliaikainen raportointi mahdollistaa aktiivisen ja nopeasti toimintaympäristön muutoksiin reagoivan liiketoiminnan suunnittelun. Talenom BI Prolla voi tehostaa paitsi
nykyistä liiketoimintaa, myös tunnistaa kokonaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

PALVELUN SIJAINTI JA KÄYTTÖ
Palvelu tuotetaan SAAS (software as a service) -palveluna
osoitteesta https://bi.talenom.fi. Asiakkaalla on nimetty pääkäyttäjä, joka vastaa eri raportointinäkymien käyttöoikeuksista
asiakasyrityksen sisällä. Pääkäyttäjä koulutetaan Talenomin
toimesta. Asiakas voi Talenomin tukemana itse päättää, kuinka tuotettu tieto esitetään raportointinäkymässä. Asiakaskohtaisesta konfiguraatiosta sovitaan käyttöönoton yhteydessä.

KORKEA TIETOTURVATASO
Talenom Business Intelligence -ratkaisun taustalla on nykyaikainen korkean tietoturvatason konesaliympäristö, jota voidaan käyttää myös viranomaismääräyksien mukaisessa käyttötarkoituksessa. Palvelu on sijoitettu verkkoalueelle, joka
sijaitsee palomuurien välissä. Esimerkiksi palvelunestohyökkäysten mahdollisuus on minimoitu. Verkkoliikenne asiakkaan ja
Business Intelligence -palvelun välillä on vahvasti salattua.

TALENOM BUSINESS INTELLIGENCE LITE
Talenom Business Intelligence Lite on Pro-versiosta kevennetty ratkaisu liiketoimintatiedon hallintaan ja tiedolla johtamiseen. Tiedon lähteenä hyödynnetään Talenomilla jo olevaa
asiakkaan talousdataa, jolloin raporttien käyttöönotto on kustannustehokasta ja ketterää. Raportit ovat tilattavissa ja katseltavissa Talenom Online -palvelussa.
Perusraportti kattaa kaikki yleiset talouden tunnusluvut, kasvun ja kannattavuuden muutokset, kassan suuruuden ja kassaennusteen. Projektiraporttien avulla voi tarkastella taloutta
seurantakohdetasolla, toimialaraportit taas tuottavat tietoa
siitä, miten yrityksesi pärjää alan kilpailussa.
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HINNOITTELU
Talenom Business Intelligence Pro:
• palvelun käyttöönotto

5 000 €

• asiakaskohtainen konfigurointi

110 € / h

• käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus

59 € / kk

+ väh. yksi pääkäyttäjä

89 € / kk

		
Talenom Business Intelligence Lite:

0 € / kk

TUKI JA YLLÄPITO
Talenom Business Intelligence Pro:
arkipäivisin ma–pe klo 9–16
osoitteesta bi@talenom.fi tai
numerosta 0207 525 000

Talenom Business Intelligence Lite:
arkipäivisin ma–pe klo 9–16
osoitteesta neuvonta.verkkopalvelu@talenom.fi tai
numerosta 0207 525 110
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kumppanuusratkaisut

talenom tietoväylä

Ammattitaitoisten työntekijöiden lisäksi meillä on loistavia kumppaneita. Voimme tarjota juuri sinun toimialallesi
kokonaisratkaisun, jossa me pidämme huolen taloushallinnostasi ja meidän ohjelmistokumppanimme toiminnanohjauksestasi.

Tietoväylän ansiosta sinun ei tarvitse
vaihtaa nykyistä myyntilaskutuksen,
ostolaskujen tai työajanseurannan
järjestelmääsi.

TOIMIALAKOHTAISET KOKONAISRATKAISUT
Kumppanimme ovat erikoistuneet aina asiakashallinnasta esimerkiksi rakennusalan erityistarpeisiin. Heidän avullaan voimme tarjota sinulle kokonaisratkaisun, jossa Talenom vastaa taloushallinnon osuudesta ja ohjelmistokumppanimme ratkaisulla
hoidat toiminnanohjausta. Talenomin järjestelmä toimii yhdessä kumppaneidemme järjestelmien kanssa tehokkaasti, ja näin
takaamme sinulle sujuvan ratkaisun sekä talouden hallintaan
että toiminnanohjaukseen.

Ajantasaiset tiedot olemassa
olevista kumppanuusratkaisuistamme
löydät kotisivuiltamme osoitteesta
www.talenom.fi!

Tietoväylä on Talenomin tarjoama sähköinen palvelu, jonka
avulla järjestelmä saadaan integroitua Talenomin järjestelmiin
ja palveluihin. Tietoväylää voidaan käyttää kahdensuuntaisesti:
omasta tietojärjestelmästäsi Talenomille ja päinvastoin.

MYYNTILASKUTUS
Jos käytössäsi on oma toimiva laskutus- tai ERP-ohjelmisto, se
voidaan integroida Talenom Tietoväylä -palvelun avulla keskustelemaan sähköisesti Talenomin järjestelmien kanssa. Tällöin
myyntilaskutustiedot siirtyvät toiminnanohjausjärjestelmästäsi
Talenomin Myyntilaskutus-palveluun.

CRM-service Oy

Easoft Oy

CRM-asiakashankinnan ja
-hallinnan ratkaisut

Rakennusalan
projektinhallintajärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmät

Hillava

Sprintit Oy

Wattia

Talotekniikka-alan
projektinhallintajärjestelmä

Odoo ja Pupesoft kaupan alan
toiminnanohjausjärjestelmät

Kiho
Kaluston hallinta, työajanseuranta ja projektinhallinta

Autosofta ja websales autokaupan alan järjestelmät Talosofta
rakennus- ja talotekniikka-alan
projektinhallintajärjestelmä

Diarium
Terapiapalveluiden
toiminnanohjausjärjestelmä

TYÖNTEKIJÄ- JA TYÖAIKATIEDOT

DATA RAPORTOINTIA TAI JATKOKÄSITTELYÄ
VARTEN

Travius
Matkailualan
toiminnanohjausjärjestelmä

HINNOITTELU
• Vakiorajapinta kumppanijärjestelmiin

Alma Mediapartners

Mikäli sinulla on käytössä oma ostolaskujärjestelmä, voidaan
nostolaskujen tiedot siirtää Talenomin kirjanpidosta
Tietoväylän avulla ostolaskujärjestelmääsi. Näin voit käsitellä ja hallita ostolaskut omassa järjestelmässäsi. Hyväksymäsi
laskut siirtyvät automaattisesti maksuun valitun suuruisena ja
valittuna eräpäivänä. Käsitellyt laskut tallentuvat osaksi kirjanpitoaineistoa ja kolmen vuoden pysyväisarkistoon.

Mikäli seuraat työntekijöiden työntekijä- ja työaikatietoja
omassa työajanseurantajärjestelmässäsi, tiedot voidaan
räätälöidysti siirtää Talenomin palkanlaskentajärjestelmään
palkanlaskentaa varten Talenom Tietoväylän avulla.

PiiMega

Projektinhallintajärjestelmä
pienille sähköliikkeille

OSTOLASKUT

0,00 € käyttöönotto + 0,00 € / kk
Rajobit
Ohjelmistorobotiikkaratkaisut

• Vakiorajapinta muihin järjestelmiin
390,00 € käyttöönotto + 29,00 € / kk

Jos sinulla on käytössä ulkopuolisia raportointi- tai laskentajärjestelmiä, voidaan Talenomin kirjanpidossa tuotettu talousdata
toimittaa ulkopuolisiin järjestelmiin hyödyntäen Talenomin Tietoväylän räätälöityjä ratkaisuja. Liiketoimintatiedon hallintaan
ja tiedolla johtamiseen Talenomilla on tarjota oma kustannustehokas Business Intelligence -ratkaisu.

• Räätälöity rajapinta tai asiakaskohtainen
konfigurointi 110,00 € / h

Linkity Oy
Työvuoronsuunnittelu,
työajanseuranta ja
projektinhallinta

Taimer
CRM, projektinhallinta ja laskutus

Accountor HR Solutions
Maraplan pro ja Työvuorovelho
työvuoronsuunnittelujärjestelmät

Tuottoplus
Tuotannonohjaus- ja
projektinhallintajärjestelmä

Kysy hinnoittelusta lisää Talenomin myynnistä tai
integraatiotiimistä. Kumppaneiden ohjelmistoveloitukset ohjelmistontoimittajan hinnoittelun mukaan.

HINNOITTELU asiakaskohtaisen sopimuksen mukaan
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TALENOMIN DIGIYKSIKKÖ
Digitaaliset palvelut -yksikkö tuottaa sekä Talenomin omien että asiakkaille tarjottavien ohjelmistojen jatkuvaa kehitystä sekä ylläpitoa. Yksikön vastuulla ovat
myös Talenomin teknologiset suuntaukset, ohjelmistorobotiikka ja tietojärjestelmien rajapinnat. Kaikkiaan yksikössä toimii noin 60 digitaalisten palveluiden, ohjelmistosuunnittelun ja liiketoimintaprosessien osaajaa.

Myynti 0207 525 500
Puh. 0207 525 000
info@talenom.fi
www.talenom.fi

Alajärvi

Järvenpää

Kuusamo

Oulu

Tampere

Kiertotie 7
62900 Alajärvi

Emalitehtaankatu 5 C
04410 Järvenpää

Kitkantie 7
93600 Kuusamo

Yrttipellontie 2
90230 Oulu

Finlaysoninkuja 21
33210 Tampere

Espoo

Kajaani

Lahti 		

Pori

Tampere Lielahti

Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

Timperintie 13 A
87400 Kajaani

Vapaudenkatu 15 B 86
15140 Lahti

Yrjönkatu 14, 2. krs
28100 Pori

Harjuntausta 1
33400 Tampere

Espoonlahti

Kalajoki

Lappajärvi		 Pori Crazy Town

Tukholma

Ulappakatu 1
02320 Espoo

Kasarmintie 3
85100 Kalajoki

Maneesintie 13 A 2
62600 Lappajärvi

Rautatienpuistokatu 7
28130 Pori

Västmannagatan 4
111 24 Stockholm

Helsinki

Kauniainen

Lappeenranta

Porvoo

Tukholma

Töölönlahdenkatu 2
8.krs, 00100 Helsinki

Karaportti 5
02610 Espoo

Vapaudenkatu 2
53100 Lappeenranta

Rauhankatu 26
06100 Porvoo

Markörgatan 10
136 44 Handen, Ruotsi

Helsinki Kalasatama

Kempele

Laukaa		

Rauma

Turku

Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki

Vihikari 10
90440 Kempele

Laukaantie 22–24
41340 Laukaa

Sinkokatu 11
26100 Rauma

Kauppiaskatu 11
20100 Turku

Hyvinkää

Kerava

Maalahti		
Rovaniemi

Vaasa

Hämeenkatu 21–23
05800 Hyvinkää

Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava

Teollisuustie 1
66100 Maalahti

Rovakatu 30, 3. krs
96200 Rovaniemi

Kauppapuistikko 12 B
65100 Vaasa

Hämeenlinna

Kirkkonummi

Mikkeli

Rovaniemi Napapiiri

Vantaa

Talaskuja 3 C
13200 Hämeenlinna

Asentajantie 7, tila 1
02400 Kirkkonummi

Maaherrankatu 14
50100 Mikkeli

Teknotie 14
96930 Napapiiri

Äyritie 16
01510 Vantaa

Joensuu

Kouvola

Muurame		Seinäjoki

Vimpeli

Kauppakatu 35 (2.krs)
80100 Joensuu

Tommolankatu 9
45130 Kouvola

Punasillantie 5
40950 Muurame

Ylivainiontie 1
62800 Vimpeli

Jyväskylä

Kuopio

Nurmijärvi		 Suomussalmi

Ylivieska

Piippukatu 11
40100 Jyväskylä

Satamakatu 13 A
70100 Kuopio

Kuonomäentie 2
01800 Klaukkala

Vierimaantie 5
84100 Ylivieska

Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki
Keskuskatu 16
89600 Suomussalmi

