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Unit4 Business World On! Financials 
taloushallinnon tarpeisiin
Organisaation menestys digitaalisella aikakaudella riippuu siitä, kuinka hyvin 
johtoporras ymmärtää digiteknologioiden vaikutuksen ja reagoi siihen. Suurin osa 
liiketoimintatiedoista kertyy taloushallinnon järjestelmiin. Siksi valppaalla talousjohtajalla 
on velvollisuus ja nyt myös mahdollisuus etulyöntiaseman saavuttamiseen pysymällä 
ajan tasalla 24/7, tukemalla yrityksen yhteistyötä ja tehostamalla toimintaa. 

Unit4 Business World On! Financials on suunniteltu juuri näitä asioita silmällä pitäen. 

Unit4 Business World On! Financials hoitaa kaikki vaiheet kirjauksesta raportointiin

Suunnittelu ja analytiikka: Tehokkailla ja joustavilla työkaluilla  
järkeistät budjettikirjaukset, konsolidoinnin ja analyysit. 

Hallinto: Kaikkien talous- ja tilastotietojen hallinta ja 
konsolidointi onnistuu vaivattomasti yhtenäisen järjestelmän 
muista osista. Pysyt aina ajan tasalla ja ohjaksissa.

Omaisuudenhallinta: Hallitse kiinteää käyttöomaisuutta 
ja pankkitilejä sekä asiakkaita ja toimittajia helposti, 
johdonmukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Liiketoimintatapahtumien prosessointi: Yksi läpinäkyvä ja 
auditoitava prosessi toimii tehokkaassa hallintaympäristössä, 
johon on liitetty muita moduuleja, manuaalisia prosesseja ja 
valtuutuksia.

Raportointi: Saat käyttöösi liiketoimintaa koskevat raportit, 
mallit ja analyysit – tarvitsemassasi muodossa.

Säästä aikaa
Tiedot tallentuvat välittömästi ja 
pysyvät jatkuvasti ajan tasalla 
vastaten aina yrityksesi nykyistä 
tilaa.
 

Hyödynnä älykästä teknologiaa
Automatisoidut toiminnot ja 
älykkäät työkalut hoitavat 
sääntöjen mukaisen raportoinnin 
ja tehostavat tulevaa toimintaa.

Luo kattava yhteistyöverkosto
Pura erilliset osaamissiilot, luo 
yhteisöjä ja jaa tehtävänhallinta 
eri osastojen kesken.
 

Pyydä tietoja
Ota sidosryhmät mukaan 
toiminnan kehittämiseen ja anna 
heille työkalut, joilla he voivat 
lisätä järjestelmään analyysiesi 
kannalta merkityksellisiä tietoja.



Mitä hyötyä ratkaisun työkaluista on juuri sinulle?
Pääkirja
Hoitaa organisaation taloushallinnon ja hallinnollisen 
valvonnan kaikilta osin:

• Joustava tilikartta tukee useita yrityksiä ja valuuttoja, 
käyttäjän määrittämiä kirjanpitosääntöjä sekä 
tiliryhmiä tilinpäätösraportointia ja monitahoisia 
konsolidointeja varten.

• Raporteissa mukautettavat rakenteet ja hierarkiat, 
jotka mukautuvat organisaation mukana – nyt ja 
yrityksen kasvaessa.

• Kattavat ja joustavat toiminnot verotuksen käsittelyyn, 
kirjaukseen ja raportointiin.

Ostoreskontra
Kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeät toimittajia 
koskevat tiedot yhdessä paikassa:

• Yksityiskohtaiset tiedot kunkin toimittajan 
tapahtumista, mukaan lukien velkasummat ja 
maksettavien velkojen erääntymisajat.

• Maksutapojen ja -aikojen sekä tapahtumien 
analysointitason määritys.

• Tuki useille kansainvälisille maksutavoille.

Myyntireskontra
Tehokas ja turvallinen ratkaisu laskutukseen, maksujen 
seurantaan ja kirjaukseen sekä myyntianalyysien 
laadintaan:

• Automatisoitujen toimintojen (maksumuistutusten 
laadinta, korkoveloitukset myöhästyneistä maksuista) 
ansiosta saatavat voidaan periä ennen kuin ne 
ehtivät muodostua luottotappioiksi.

• Asiakastietokannan rakenne voidaan räätälöidä 
organisaation markkinoinnin ja myyntianalyysien 
mukaan.

 

Käyttöomaisuuteen liittyvä kirjanpito
Kattavat taloudelliset ja hallinnolliset käyttöomaisuuden 
kirjanpitoon liittyvät toiminnot:

• Tukee useita poistomenetelmiä, mahdollisuus 
määrittää useita menetelmiä yhtä erää kohti.

• Tiivis integrointi seuraaviin toimintoihin: 
Ostoreskontra (ostolaskut), pääkirja, projekti ja 
suunnittelu (rakennus- ja kunnossapitotöiden 
kustannusten seuranta) – vähemmän virheitä, 
tarkempi ja tehokkaampi lopputulos.

• Integroituun dokumentinhallintaan voidaan tallentaa 
esimerkiksi valokuvia, käyttöohjeita, kauppakirjoja ja 
hankintasopimuksia.

Raportointi ja analysointi
Raportointi- ja analysointitoimintojen avulla järjestelmän 
sisältämää tietomassaa on helppo hyödyntää. Saat 
etumatkaa tulevien toimintojen suunnitteluun ja 
budjetointiin:

• Nopea pääsy tietoihin verkossa ja kattavat 
porautumismahdollisuudet

• Viiveetön varianssianalyysi ongelmatilanteiden 
kartoittamiseen

• Monipuoliset raportointityökalut: 
 -  Browser – monipuolinen online-analyysityökalu 
 -  Excelerator – yhdistää Microsoft Excelin  
  Business World -dataan 
 -  Report Creator – raportit ja lomakkeet 

• Analyzer - optimoitu muistinvarainen analysointi 
vastaa nopeasti ad hoc -tietopyyntöihin

• Financial Information Centre - yrityksen johtajille 
suunniteltu työkalu omien tulosten seurantaan

Liiketoimintaprosessien hallinta 
Älykäs työkalu liiketoimintaprosessien mallinnukseen 
ja kartoitukseen, työtehtävien hallintaan ja 
valmistumisaikojen ennakointiin, edistymisen 
seurantaan ja raportointiin sekä suorituskyvyn 
mittareiden valvontaan.

Unit4 Business World On! Financials on jo yli 3 500 organisaation käytössä:
• Tehostaa kirjanpitoprosesseja luomalla ennakoivia 

budjetteja muutokset huomioon ottavien 
ennusteiden avulla. 

• Valjastaa resurssit tehokäyttöön optimoimalla ja 
automatisoimalla prosesseja ja vähentämällä käsin 
tehtäviä työvaiheita. 

• Helpottaa kassavirran hallintaa selkeyttämällä 
reskontraprosesseja integroiduilla työnkuluilla ja 
automatisoiduilla toiminnoilla.

• Tarjoaa koko yrityksen kattavaa näkyvyyttä, joten 
budjettiylitykset ja operatiivisista syistä johtuva 
tuottavuuden lasku pystytään estämään hyvissä 
ajoin. 

• Tukee yrityksen muutoksia. Fuusiot ja yritysostot 
hoituvat sulavasti, rakennemuutokset sujuvat 
nopeasti ja tiukatkin vaatimukset on helppo täyttää 
ilman IT-asiantuntijoiden tukea.



Unit4
Unit4 on johtava liiketoimintaohjelmistojen toimittaja palvelualan yrityksille. Meillä työskentelee yli 4 000 
ammattilaista ympäri maailman ja vuosittainen liikevaihtomme on yli 500 miljoonaa euroa. Unit4 toimittaa 
toimialakohtaisia ERP-järjestelmiä ja yrityssovelluksia. Unit4-ratkaisuja käytetään tuhansissa organisaatioissa 
esimerkiksi asiantuntijapalvelu- ja koulutusaloilla, ei-kaupallisissa järjestöissä sekä kiinteistöhallinnan, 
tukkukaupan, taloushallinnon ja julkisten palveluiden aloilla.  
Unit4 on liiketoiminnassa ihmisiä varten – in business for people.
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Kattavampi, integroitu ratkaisu
Taloushallintotyökalujen tehokkuus moninkertaistuu, 
kun ne integroidaan osaksi laajempaa Unit4 Business 
World On! -toiminnanohjausjärjestelmää (ERP). 
Esimerkkejä:

• Suunnittelu, budjetointi ja ennusteet – 
Laatii budjetit, ennusteet ja suunnitelmat 
hyödyntämällä Financials-ratkaisun perustyökaluja, 
käyttöomaisuuteen/omaisuuteen liittyvää kirjanpitoa, 
palkanlaskentatietoja ja reaaliarvoja.

• Hankintaprosessien hallinta –  
Seuraa hankintakustannuksia hankintahetkestä 
maksupäivään ja näyttää kaikki kulut selkeästi.

• Projektin kustannuslaskenta ja laskutus – 
Virtaviivaistaa projektin elinkaaren ja tarjoaa 
kattavia tietoja organisaation resurssien, 
prosessien ja kustannusten näkyvyyden ja 
hallinnan parantamiseen.

• Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta –  
Laatii yhteenvedon yksityiskohtaisista 
palkkakustannuksista tehokkaita liiketoiminta-
analyyseja varten ilman aikaa vievää täsmäytystä.

• Palvelutarjonnan hallinta ja varainhallinta – 
Monipuolinen moduuli sisältää kaikki työkalut 
varainhallintaan sekä huoltotiimien, varastojen ja 
sopimusten hallintaan, resurssien kohdentamiseen, 
sääntöjen mukaiseen raportointiin ja ajan 
laskutukseen.

Haluatko lisätietoja?
Vieraile sivustollamme tai ota meihin yhteyttä suoraan. 
Keskustellaan yhdessä organisaationne tarpeista.
www.unit4.com/fi

Kuinka erotumme muista?
Toimimme täysin uudella tavalla. Toimitamme uuden sukupolven itseohjautuvia, älykkäitä yrityssovelluksia 
yksityisen ja julkisen sektorin palveluorganisaatioille.

Me:

• Keskitymme ihmislähtöiseen liiketoimintaan

• Kehitämme sovelluksia ihmisille

• Suunnittelemme ketterästi toimivia arkkitehtuureja, 
jotka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin

• Toimitamme tinkimättömiä pilvipalveluratkaisuja

http://unit4.com/fi
http://www.unit4.com/fi

