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1 Ostolaskujen käsittelyn automatisointi

Ostolaskujen käsittelyratkaisu on yritysohjelmisto, 
joka virtaviivaistaa laskujen käsittelyä ja tarjoaa 
sekä näkyvyyttä että hallintaa laskujen hyväksy-
misprosessiin. Prosessin automatisoinnin tärkein 
tehtävä on saada laskuille mahdollisimman 
automatisoitu ja virtaviivainen prosessi. Ratkaisun 
avulla taloushallinnon ammattilaiset voivat 
menestyä työssään, sillä automaation ansiosta 
tiimi pystyy tekemään enemmän, nopeammin  
– mutta vähemmällä.

Yleisimpiä ostolaskujen käsittelyratkaisun toimin-
toja ovat laskutietojen tuominen, laskujen käsit-
tely, hyväksymisen työnkulku ja asiatarkistus, 
täsmäytys, säilytys, yksityiskohtainen raportointi 
ja kustannusanalyysi. Tästä prosessista käytetään 
usein myös englanninkielistä termiä; AP automation.

Katsotaan tarkemmin prosessia, joka alkaa lasku-
tietojen tuomisesta järjestelmään.

Laskutietojen digitointi
Laskujen käsittely alkaa laskutietojen tuomisesta. 
Automaation ensisijainen edellytys on tiedon  
digitalisointi ja kyky siirtää tietoa eri järjestelmien 
välillä automaattisesti ja saumattomasti. Ostolas-

kujen osalta tämä tarkoittaa, että tieto liikkuu 
saumattomasti yrityksen ERP-, ostotilaus-, kirjan-
pito- ja ostolaskuautomaatiojärjestelmien välillä. 
Jotta näin tapahtuisi, kaikki laskutiedot on saatava 
digitaaliseen muotoon. Tällöin ostolaskujen 
sähköinen käsittely on mahdollista. Verkkolasku 
on tuonut prosessiin hyvin paljon parannuksia, 
mutta monet laskut saapuvat vielä mailitse tai 
paperilla.

Siksi laskutietojen digitointi on ostolaskuautomaa-
tion a ja o.

Mikä on verkkolasku?
Suomessa on hyvin todennäköistä, että saapuva 
ostolasku on verkkolasku. Verkkolasku (tai kulutta-
japuolen e-lasku) on tehokkain tapa vastaanottaa 
ja siirtää laskutietoja järjestelmään, sillä verkkolas-
kut ovat digitaalisessa muodossa alusta alkaen. 
Laskut ovat heti saatavilla, eikä niitä tarvitse 
skannata tai tulkita. Tämä parantaa sisäistä 
taloushallintoa ja vähentää kustannuksia.

Laskudatan tuonti

1

palettesoftware.fi 3

http://www.palettesoftware.fi


Pitääkö yrityksellä olla 
vain verkkolaskuja, jotta 
ostolaskuautomaatio onnistuu? 
Laskuja voi vastaanottaa missä tahansa muo-
dossa. Siinä missä verkkolaskut ovat alusta alkaen 
digitaalisessa muodossa, paperilaskut ja pdf- 
laskut on digitoitava ennen kuin laskuautomaatio 
on mahdollista. Tämän eteen yritykset käyttävät 
erilaisia skannauspalveluja ja OCR-teknologiaa.

Paperilaskujen digitointi
Paperilaskut tuodaan digitaaliseen muotoon  
skannaamalla. Tämän voi tehdä yritys itse  
(jos laskuja ei ole niin paljon) tai käyttää ulkoista 
palvelua. Tämän jälkeen laskutiedot kerätään 
OCR-teknologian avulla. Mikä tarkoittaa, että 
erillinen ohjelma tunnistaa laskutiedot ja vie ne 
sähköiseen muotoon.

Pdf-laskujen digitointi
Pdf-laskuja käsitellään samalla tavalla kuin paperi-
laskua, paitsi niitä ei tarvitse skannata. Yrityksille 
tämä tarkoittaa laskujen lähettämistä erilliseen 
sähköpostiosoitteeseen, ja toimittaja käyttää 
jälleen OCR-tekniikkaa tarvittavien tietojen 
tunnistamiseen.

Kun laskutiedot ovat digitaalisessa muodossa, 
laskutiedot saapuvat järjestelmään, ja laskujen 
käsittely voi alkaa.

Ostolaskujen käsittelyprosessi
Laskutietojen tuonnin jälkeen kaikki ostolaskut 
näkyvät keskitetyssä koontinäytössä ja laskujen 
tila on nähtävissä reaaliajassa - ja on aika käsitellä. 
Nyt automaatio ja ennalta määritetyt säännöt 

määrittävät, minkä reitin lasku kulkee. Jotkin 
laskut vaativat ostoreskontralta manuaalisia 
toimia, kuten kirjanpitotietojen lisäämistä ja 
laskun oikeellisuuden tarkistamista. Tämän 
jälkeen lasku voi siirtyä hyväksynnän työnkulkuun. 
Jotkin laskut taas voidaan käsitellä 100 % auto-
maattisesti. 

Katsotaan yksinkertaistettua prosessia:

Ennakkotietoon perustuvat laskut
Kun ostolaskut saapuvat järjestelmään, ne tarkis-
tetaan mahdollisia automaatioreittejä varten. 
Tämä tarkoittaa, että järjestelmä etsii vastaavia 
asiakirjoja tai tietoja, jotka määrittävät, miten 
lasku käsitellään. Nämä ovat yleensä ostotilauksia 
ja -sopimuksia. Jos tällainen asiakirja löytyy, 
ostolaskuratkaisu voi käsitellä laskun automaatti-
sesti. Jos kaikki täsmää, lasku voi siirtyä suoraan 
maksuun. Parhaassa tapauksessa laskujen  
käsittely tapahtuu täysin automaattisesti ilman 
manuaalisia kosketuspisteitä. Lue lisää seuraa-
vasta luvusta. 

Ostoreskontra – Ostolaskujen keskus
Laskut, joilla ei ole vastaavaa asiakirjaa, sääntöjä 
tai ennakkotietoa, edellyttävät yleensä esikäsitte-
lyä, kuten laskun oikeellisuuden tarkistamista ja 
kirjanpitotietojen lisäämistä. Tämän tekee yleensä 
ostoreskontratiimi, ja lasku on myös hyväksytet-
tävä oikean ihmisen toimesta.

Laskun hyväksymisen työnkulku ja 
asiatarkistus
Tällä tarkoitetaan laskujen hyväksymisprosessia 
ennen maksun käsittelemistä. Järjestelmään 
voidaan luoda monipuolisia sääntöjä, jotka 
määrittelevät kenelle ostolasku lähetetään hyväk-
syntää ja tarkistusta varten. Hyväksyjille ilmoite-
taan, kun on heidän aikansa tarkistaa lasku.

ERP-järjestelmä 
Hyväksytyt laskut lähetetään ERP:hen kirjattavaksi 
ja maksua varten.
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1 Tärkeimmät avainsanat ja termit

Ostolaskujen käsittelyratkaisu on loistava tapa 
nostaa kaikenlaisten laskujen automaatiotasoa.

Ostotilaukseen perustuvat laskut 
Kaikki laskut täsmäytetään automaattisesti 
vastaavan (sisäisen tai ulkoisen) ostotilauksen 
kanssa otsikko- tai rivitasolla.  Jos laskun summa 
ja tilaussumma täsmäävät, lasku täsmää kokonai-
suudessaan ja laskun tilikirjaukset ja maksuvaltuu-
tus periytyvät ostotilauksesta.  Tätä kutsutaan 
englanniksi myös 2-way match-termillä.

Toistuvat laskut eli sopimuksiin 
perustuvat laskut 
Toistuva lasku tarkoittaa, että toimittaja veloittaa 
asiakkailta automaattisesti tavaroista tai palve-
luista säännöllisin väliajoin. Toistuvat laskut 
liittyvät yleensä matkapuhelinlaskuihin, siivous-
palveluihin ja ylläpitomaksuihin. Kun sopimustie-
dot on syötetty järjestelmään, kaikki toistuvat 
laskut voidaan automatisoida jopa 100%: iin asti. 
Saapuvat laskut täsmäytetään automaattisesti 
sopimukseen, ja jos ne täsmäävät, lasku siirretään 
maksuun ilman manuaalista käsittelyä.

Ennakkotiedottomat ostolaskut, 
eli kululaskut 
Ennakkotiedottomat laskut tarkoittavat, että 
vastaavaa ostotilausasiakirjaa tai sopimusta ei ole. 
Järjestelmä käyttää (henkilöstön ennalta määritte-
lemää) viitetietoa kustakin laskusta ja reitittää 
laskun automaattisesti asianmukaiselle henkilölle, 
oikealla hyväksynnän työnkululla. 

Automaattinen hyväksynnän 
työnkulku ja asiatarkistus
Moni ostolasku on tarkistettava ja hyväksyttävä 
ennen sen maksamista. Hyväksyntätyönkulku 
viittaa tähän laskujen hyväksymisprosessiin. 
Laskuille voidaan määrittää erilaisia työnkulkuja 
monin eri tavoin, esimerkiksi palvelusopimuksen 
tai viitenumeron perusteella. 

Automaatiotaso
Automaatiotasolla tarkoitetaan niiden laskujen 
prosenttia, jotka eivät vaadi manuaalista työtä. 
Näiden laskujen sisältö tunnistetaan automaatti-
sesti, ja tietoa verrataan ostotilaukseen tai sopi-
mukseen. He perivät tilikirjaukset ja kirjataan 
ERP-järjestelmään ilman, että kenenkään on 
käsiteltävä niitä.

2
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1 Ostolaskujen täsmäytys 
Ostolaskujen täsmäytys tarkoittaa prosessia, 
jossa laskun tietoja verrataan asiakirjoihin, joihin 
kustannus perustuu, eli mistä kustannus on 
peräisin. Näin saadaan varmuus siitä, että laskun 
tiedot ovat oikein. Hyvin usein nämä asiakirjat 
ovat ostotilauksia tai sopimuksia. 

Ostolaskujen sähköinen käsittely mahdollistaa 
sen, että ratkaisu vertaa laskutietoja alkuperäisiin 
tietoihin ja tunnistaa mahdolliset poikkeukset 
– automaattisesti.

Täsmäytys ostolaskujen  
käsittelyratkaisussa 
Laskutiedot ovat jo ostolaskujärjestelmässä.  
Jotta järjestelmä pystyy vertailemaan laskutietoja 
ja asiakirjoja, joihin lasku perustuu, myös nämä 
tiedot on tuotava ratkaisun piiriin. 

3
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Ostotilaustäsmäytys
Ihanteellisessa tilanteessa yritykset voivat luoda 
ostotilauksia samassa järjestelmässä, joka käsitte-
lee myös ostolaskuja, mutta se ei ole aina tar-
peen. Ostotilaustietoja voidaan tuoda myös 
ulkoisista lähteistä, kuten yrityksen ERP-järjestel-
mästä  tai erillisestä ostotilausjärjestelmästä.

 
Ostolaskujen käsittelyratkaisu täsmää laskurivejä 
alkuperäiseen ostotilaukseen, ja jos kaikki on 
kunnossa, lasku perii kirjanpitotiedot ostotilauk-
sesta ja siirtyy suoraan maksuun. Mikäli tiedot 
eivät täsmää, lähetetään lasku automaattisesti 
asianmukaiselle hyväksyjälle. 
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Sopimustäsmäytys

Sopimuksen täsmäytys viittaa yleensä toistuviin 
laskuihin. Nämä perustuvat usein sopimuksiin, 
kuten matkapuhelinlaskuihin, yleishyödyllisiin 
palveluihin ja siivouspalveluihin. Ostolaskujen 
käsittelyratkaisu voi toimia myös tietokantana 
kaikille näille sopimuksille, ja saapuvat, toistuvat 
laskut täsmätään automaattisesti sopimuksiin. 

Itselaskutus
Joistain toistuvista ostolaskuista ei lähetetä 
laskua. Tällaisia ovat esimerkiksi kiinteistöjen 
vastikemaksut. Näissä tilanteissa automaatio-
ratkaisut luovat laskuja automaattisesti itselasku-
tuksen avulla. 

Toleranssit
Toleranssilla tarkoitamme, kuinka paljon laskun 
summa voi vaihdella alkuperäisestä asiakirjasta. 
Toleranssisäännöt voidaan asettaa sekä kokonais- 
että rivitasoille sekä prosentteina tai tarkkoina 
summina. Hieman erilaisia laskuja ei tarvitse 
käsitellä manuaalisesti ja laskujen käsittely tehos-
tuu. Jos ostolasku poikkeaa liikaa määritetyistä 
toleranssirajoista, lasku siirretään automaattisesti 
määriteltyyn hyväksyntätyönkulkuun.
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Täsmäytys voi tapahtua  
eri tasoilla
Laskut täsmätään ostotilauksiin ennalta  
määritettyjen sääntöjen ja rajoitusten perusteella. 
Täsmäytykseen voidaan käyttää ostotilauksen 
numeroa, sopimusnumeroa, viitettä tai muita 
laskun tietoja. Laskut, jotka vastaavat ostotilausta 
tai -sopimusta, lähetetään maksuun auto-
maattisesti.

Saapuvien laskujen täsmäytys voidaan tehdä 
useilla tasoilla:

Rivitaso
Jos laskussa on rivejä, se voidaan täsmäyttää 
rivitasolla ostotilauksen kanssa. Järjestelmä tarkis-
taa toimitetun määrän tai summan tilauksessa 
määritettyyn määrään tai summaan. Laskurivi 
täsmää kokonaisuudessaan, jos se vastaa tilausri-
viä ja tiedot ovat määritettyjen toleranssien 
sisällä. Jos laskurivit vastaavat ostotilausrivejä,  
ne perivät tilikirjaukset ja valtuutuskirjaukset 
täsmäytetyiltä ostotilausriveiltä.

Täsmäytys kokonaistasolla 
Jos laskussa ei havaita rivejä, täsmäytystä yritetään 
kokonaistasolla. Jos laskuun on linkitetty tilaus, 
järjestelmä täsmäyttää laskun summan ja tilaus-
summan varmistaakseen, että ne täsmäävät 
määritettyjen toleranssien puitteissa. Täsmäytys 
tehdään toimitettuun määrään tai summaan.  
Jos laskun summa ja tilaussumma täsmäävät, lasku 
täsmää kokonaisuudessaan ja laskun tilikirjaukset ja 
maksuvaltuutus periytyvät ostotilauksesta.

Joustava täsmäytys  
Yksi lasku voi sisältää kohteita useista ostotilauk-
sista ja yksi ostotilaus voidaan yhdistää useisiin 
laskuihin riippumatta siitä, onko tilaus toimitettu 
osittain vai kokonaan

Joustava täsmäytys

Ostolaskut Ostotilaukset

Yksi - Yhteen

Monta -  Yhteen

Yksi - Moneen

Monta Moneen
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 Automaation positiiviset vaikutukset  

Olemme listanneet joitakin tärkeimmistä positiivi-
sista tuloksista, joita yritykset saavuttavat auto-
matisoinnin avulla.

Käsittely nopeutuu jopa 70 % 
Ostolaskujen käsittelyyn käytetty aika vähenee 
keskimäärin 70%. Laskujen käsittely vie vähem-
män resursseja, yritykset voivat myös lisätä 
käsiteltyjen laskujen määrää – lisäämättä henkilö-
kuntaa.

Lyhyemmät kiertoajat 
Tutkimuksen mukaan laskun käsitteleminen  
voi kestää yrityksiltä jopa 16,3 päivää. Vankalla 
automaatioratkaisulla tämä aika voi lyhentyä 
huomattavasti, jopa minuutteihin. Parhaimmassa 
tapauksessa aikaa ei tarvitse käyttää lainkaan, 
mikäli ostolaskuille pystytään rakentamaan 100% 
automaatiotaso.

Jopa 97 % vähemmän virheitä
Kasvavat laskumäärät ovat useiden yritysten 
ongelma, sillä henkilöstömäärä saattaa pysyä 
pitkäänkin samana. Kun paine prosessien tehosta-
miseen ja nopeuttamiseen kasvaa, tämä johtaa 
myös inhimillisten virheiden lisääntymiseen. Me 
kaikki teemme virheitä, erityisesti toistuvissa ja 
manuaalisissa tehtävissä. Automaatioratkaisut 
vähentävät manuaalisia vaiheita.

Kustannussäästöjä 40%–60%
Yhden ostolaskun käsitteleminen täysin  
manuaalisesti maksaa jopa 30 euroa, kun otetaan 
huomioon myös palkkakustannukset. Aberdeen- 
konsernin tapaustutkimuksessa useimmat osto-
laskuprosessinsa automatisoineet yritykset 
pystyisivät vähentämään kustannuksia 40–60%.

Case: US Farathane pudotti 
käsittelykustannuksiaan 43 % 
US Farathane on johtava autoteollisuuden  
muovisten komponenttien toimittaja, joka toimii 
useissa eri laitoksissa Texasin, Tennesseen, 
Missourin ja Michiganin osavaltioissa.

Yrityksen ostoreskontrissa oli 100%: n paperipoh-
jainen manuaalinen prosessi, jossa kaikki asiakir-
jat lähetettiin yrityksen pääkonttoriin. Yrityksen 
nopea kasvu tarkoitti myös laskumäärien kasvua, 
jonka vuoksi yritys päätti automatisoida laskujen 
käsittelyn. 

US Farathane valitsi Paletten ostolaskujen käsitte-
lyjärjestelmän. Ratkaisun valintaan vaikuttivat 
laajat toiminnallisuudet, kyky vastata teknisiin 
vaatimuksiin ja käyttäjäystävällisyys. 

4

Tulokset: 
• 70% pudotus kiertoajoissa

• 43 %:n vähennys käsittelykustannuksissa

• Laskujen määrä kasvoi 20% ilman  
henkilöstömäärän kasvua

Lue koko Case
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5 Ostoprosessin vaiheet  
– Kohti parasta ostolaskun käsittelyä      

Eri vaihtoehtojen tutkiminen ja tarpeiden  
todellinen kartoitus on aina loistava tapa aloittaa 
projekti. Oli kyse sitten nykyisen ratkaisun vaihta-
misesta, tai täysin uuden ratkaisun etsimisestä. 
Tässä kappaleessa käymme läpi ostoprosessin 
vaiheet ja annamme konkreettisia vinkkejä jokai-
seen vaiheeseen.
Miikka Suikki (Head of Professional Services, 
Palette Software) on tehnyt yhteistyötä monien 
eri organisaatioiden kanssa järjestelmänvaihto-
projektien yhteydessä. Hän neuvoo: ”Monet 
yritykset päätyvät päivittämään nykyisen järjestel-
mänsä kartoittamatta vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
Toinen ratkaisu saattaa kuitenkin palvella yrityk-
sen tarpeita huomattavasti paremmin.”  

1     Vaikutusalueen  
tunnistaminen

Ratkaisun laajuuden tunnistamiseksi on hyvä 
miettiä koko ostolaskuprosessi alusta loppuun. 
Tämä auttaa määrittämään, mitä ratkaisulta 
tarvitaan. 

• Mitkä ostolaskujen käsittelyprosessin osat 
kuuluvat soveltamisalaan? Ja mitä voidaan 
jättää pois? Tällaisia ominaisuuksia voivat olla 
esimerkiksi työnkulun ja asiatarkistuksen 
automatisointi, täsmäytys ja ostotilaukset.

• Mihin sidosryhmiin automaatioratkaisu 
vaikuttaa? Mitkä ovat heidän tavoitteensa 
uudelle järjestelmälle?

2     Kartoita ja haasta  
nykyiset prosessit

Jotta liiketoimintaprosesseja voidaan todella 
tehostaa, on hyvä tutkia nykyisiä prosesseja 
mikroskoopilla. Sen sijaan, että valitaan nykyisiin 
toimintatapoihin sopiva ratkaisu, uskalla haastaa 
nykyiset prosessit.

•  Miltä ostolaskuprosessi näyttää tällä hetkellä?

• Mitkä ovat tunnetut pullonkaulat, joita halutaan 
tehostaa, jotta laskuautomaatio voisi nousta?

• Kuinka monta käyttäjää (laskujen hyväksyjiä, 
käsittelijöitä jne.) yrityksellä on? Jotkut auto-
maatioratkaisujen tarjoajat ottavat maksun 
jokaisesta käyttäjästä – tämä on hyvä tarkistaa 
ostoprosessin varhaisessa vaiheessa.

• Miltä ihanteellinen prosessi näyttää?

3     Muiden järjestelmäriippu-
vuuksien tunnistaminen   

Ostolaskujen käsittelyratkaisut tuovat yrityksille 
parhaan tehokkuuden, kun ne integroidaan 
muihin yrityksen järjestelmiin, kuten ERP- 
järjestelmiin. Tämä tekee automaatiotasosta 
entistä korkeamman ja auttaa yrityksiä tärkeiden 
laskutietojen siirtämisessä, analysoinnissa, 
raportoinnissa ja tallentamisessa. Ilman manuaali-
sia virheitä. 
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• ERP Integration/s. ERP integration refers to the 
process of connecting and synchronizing your 
ERP system with other business applications 
such as eCommerce, CRM, EDI and AP automa-
tion. In essence, connecting all key points a 
business leverages to input, manage, track and 
output data that’s meaningful and important 
for the business. These systems can be seen as 
an extension of the ERPs core functionality.

• Multiple ERP’s. What happens if a large 
customer acquires a business that has a 
different ERP? It can be wise to check that the 
potential AP solution supplier offer multiple 
ERP connections.  

• Other systems? Map out all important business 
systems, such as purchasing systems. 

4     IT-vaatimusten kartoitus 
On tärkeää, että jokainen organisaatio valitsee 
ratkaisun, joka vastaa heidän IT-tarpeitaan. 

• Onko tarpeellista miettiä mahdollisia lisäyksiä 
tai muokkauksia integraatioissa tai kusto-
moinnissa?

• Mitä tietoturvaan liittyviä vaatimuksia on 
otettava esiin prosessin alkuvaiheessa?

• Onko syytä olla valitsematta pilviratkaisua?

5     Business Case – Varmista, 
että päätös on linjassa  
yrityksen strategian kanssa 
nyt ja tulevaisuudessa

Arvioi nykyinen tilanne ja määritä, missä seuraa-
van sukupolven ostolaskujen automatisointiohjel-
misto voi parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta. 
Vaikka ostolaskuprosessit ja niiden hallinta 
eroavat suuresti yrityksestä toiseen, voidaan 
jokaisessa investointihankkeessa havaita sama 
avainkysymys, johon johto ja muut päätöksen-
tekijät haluavat perustellun vastauksen: onko 
investointi sijoituksen arvoinen?

• Paljonko järjestelmä maksaa? Tämä sisältää 
käyttökustannukset sekä toteutuskustannukset, 
ylläpito- ja päivityskustannukset.

• Mitä kovia säästöjä yritys voisi saada järjes-
telmän kautta? Esimerkiksi säästetty työaika, 
maksuviivästysten ja vilpillisten laskujen 
kustannusten poistuminen, maksualennukset 
jne. 

• Pehmeät säästöt. Esimerkiksi käyttäjäystä-
vällisyys ja helppokäyttöisyys, ajansäästö, 
näkyvyyden ja hallinnan lisääntyminen sekä 
paremmat toimittajasuhteet. 
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Palette Software on markkinoiden johtava automaattisten taloushallinnon 
järjestelmien toimittaja Pohjoismaissa. Palette-ratkaisumme on moderni ostolaskujen 
ja hankintojen käsittelyratkaisu, joka tehostaa yritysten taloushallinnon prosesseja.  
Ratkaisujamme käyttää yli 2500 asiakasta 50 eri maassa.

 Etsi näitä ominaisuuksia seuraavasta 
ratkaisusta – Vinkkimme

Vaikka jokaisen yrityksen tarpeet poikkeavat 
toisistaan, on olemassa tiettyjä ominaisuuksia, 
jotka hyödyttävät kaikkia organisaatioita, erityi-
sesti kun otetaan huomioon meneillään olevan 
digitaalisen muutoksen tuottamat mahdollisuudet 
ja haasteet. 

Jokainen organisaatio hyötyy, mikäli ostolaskujen 
käsitte lyratkaisun toimittaja pystyy tarjoamaan:

Maksimaalinen automaatio
Ostolaskut vievät paljon aikaa. Valitse toimittaja, 
joka poistaa suurimman määrän manuaalisia 
kosketuspisteitä ja nostaa laskuautomaation 
tasoa, mikä säästää eniten aikaa ja tehostaa 
prosesseja.

Ketteryyttä
Laskujen käsittely ja automaatiotaso ovat jatkuva 
projekti. Varmista, että organisaationne saa tukea 
juuri niin paljon kuin tarvitsette, ja että ratkaisu voi 
kasvaa tarpeittenne mukaisesti. 

Innovaatioita
´Kehitys on jatkuvaa’ asenne on tärkeä. Sen avulla 
ratkaisuun luodaan uusia ominaisuuksia, jotka 
pitävät ratkaisun nykyaikaisena ja muuttuvien 
säätelyiden mukaisena. Laskuautomaatio on 
vaatii toimenpiteitä ratkaisun eri elämänvaiheissa.

Helppo käyttöönnotto
Nopea ja saumaton käyttöönotto, helppo inte-
grointi olemassa olevaan teknologiaan ja käytän-
nön tukea sekä neuvoja. 

Maailmanlaajuista toimintaa
Ja paikallista tukea, kun sitä tarvitaan.

6

TILAA LISÄTIETOJA

Ota meihin yhteyttä 
Kerromme mielellämme lisää Paletten 
mahdollisuuksista. Tilaa lisätietoja ja 
ratkaisun esittely.
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