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Miten Visma laskutuspalvelu 
helpottaa työtäsi?

Automatisoitu laskutuspalvelu

1.
Laskutuspalvelu 

vapauttaa 
resursseja

Laskujen lähettäminen, 
suoritusten valvonta, 

maksuhuomautukset, 
maksusuunnitelmien sopiminen

ja valvominen, sekä 
reskontranvalvontaan liittyvät 

arkirutiinit poistuvat. 

2.
Kustannukset 

pienevät

Laskutuspalvelu automatisoi 
laskutusrutiinisi, kuten laskujen 

lähetyksen, suoritusten valvonnan, 
huomautuskirjeet ja perinnän - 
kaiken ilman lisäkustannuksia.

 Nykyiset postikulut sekä kirje- ja 
lomakekustannukset poistuvat.

3.
Rahankierto

nopeutuu

Laskujen lähettämisen lisäksi 
valvomme suoritukset 

asiakkaamme puolesta ja 
tilanteissa, joissa laskua ei 

makseta, lähetämme yrityksen 
puolesta myös 

maksuhuomautuskirjeet.

4.
Luottotappiot

pienenevät

Tehokkaalla saatavienvalvonnalla 
ja nopeilla toimenpiteillä saatavat 
kotiutuvat varmemmin. Tehokas 

maksuhuomautus ja sitä seuraava 
perintä johtavat parhaaseen 

mahdolliseen lopputulokseen.



”SUOMEN PARAS RAHANKIERTO, 
KÄTESI ULOTTUVILLA!”



Näyttääkö nykyinen
laskutusprosessi tältä?

myClub Sähköposti Maksuvalvonta/reskontra
Erääntyneet
listaus 2 vkon 
välein

Muistutus 1

SähköpostiMaksuvalvonta/reskontraMuistutus 2Sähköposti

Maksuvalvonta/reskontra Haaste tai perintätoimisto



Mitä jos laskutusprosessi 
näyttäisi tältä?

myClub     Visma 



myClub asiakkailla on mahdollisuus ottaa Visma Financial:n maksuvalvonta käyttöön suoraan 
myClub-ohjelmistosta.  

myClubissa tehdyt laskut ohjautuisivat automaattisesti Visman maksuvalvontajärjestelmään. 

Seuran ei tarvitsisi tämän jälkeen huolehtia laskujen maksunvalvonnasta, muistuttamisesta eikä 
perinnästä. 
Visma  hoitaisi maksuvalvonnan, mahdolliset maksumuistutukset tai tarvittaessa perintätoimet seuran 
puolesta.

Laskut kuittaantuvat automaattisesti seuran myClubissa maksetuiksi ja maksusuoritukset seuran laskua 
vastaavalle pankkitilille. Palvelun avulla seura säästäisi niin työaikaa kuin rahaa.

Visman palvelu on teille ilmainen, ei siis kk-maksuja

Voimme sopia teidän kanssa juuri sellaisen maksuvalvontaprosessin kun haluatte.

Katso miten palvelu on helpottanut HPK:n toimintaa.

Lue miten maksuvalvonta  helpotti Tapparan toimintaa, jossa palvelu otettiin käyttöön vuonna 2014.

https://dreambroker.com/channel/di0f153w/b4nilpep
https://www.visma.fi/blog/ratkaisija-toimiston-puolella-automatisoitu-laskutus-tehostaa-urheiluseuran-taloutta/?slidecta=506892




ASIAKKAILTAMME KERÄTTYJÄ HYÖTYJÄ

● Paperisten maksumuistutusten lähetys on ilmaista seuralle

● Erääntyneiden laskujan määrä on laskenut 60-80% (6 kk:n aikana) 

● Keskimäärin asiakkaamme asiakkaat maksavat 2-3 päivää eräpäivästä

● Manuaalinentyö maksuvalvonnassa minimiin, voitte keskittyä olennaisiin asioihin! 

● Me hoidamme myös laskujen kohdistamisen ja virheellisten tai viitteettömien suoritusten selvitykset reskontraan.

● Ei enää ikävää henkilökohtaista muistuttamista seuran jäsenille

● Laskutusprosessi on kuitenkin koko ajan teidän käsissä

● Laskukohtainen perinnän esto myClubista

● Eräpäivän siirto suoraan myClubista 

● Pankin kulut minimiin, viitesuoritukset kerran päivässä yhdellä suorituksella.  
Pankista tulevat viitteelliset suoritukset tilillenne maksaa tällä hetkellä n. 0,08-0,15€ kpl. per viiteelinen suoritus.

Esimerkki seura lähettää laskuja  n. 500kpl/kk x 0,10€ = 50€/kk jos pankkiviite kulut on esim: 0,10€ kpl
Viitteettömistä suorituksista pankin kulut (n. 0,40-0,50€/kpl) riippuu pankista.

● Visman palvelun kautta viitteet tulee kerran päivässä yhdellä tilityksellä. Joten pankkiviite kulut on silloin n. 2,1€/kk



ASIAKKAITAMME



TUOMAS LUHTALA
050 598 4100

tuomas.luhtala@visma.com

https://www.linkedin.com/in/tuomas-luhtala-a35bb6142/

