Älykäs taloushallinto
seuroille edullisesti
Olympiakomitean kumppani Visma Solutions tarjoaa
Netvisor -taloushallinnon ohjelmiston seurasi
käyttöön alennetuin hinnoin. Vastineena edulle
sovitaan näkyvyys Netvisor-logolle esimerkiksi
seuranne verkkosivuilla.

Seuran ja joukkueiden/ryhmien
taloushallinto kuntoon
Netvisor helpottaa niin seuran talouden hoitamista kuin joukkue/
ryhmäkohtaista varainhoitoa. Netvisorilla hallinnoit koko seuran
taloushallinnon, rahaliikenteen ja jäsenlaskutuksen yhdessä järjestelmässä. Älykkäiden ominaisuuksien avulla voit myös automatisoida myös useat taloushallinnon toimenpiteet, kuten laskutuksen sekä kirjanpidon muodostumisen.

Älykkään taloushallinnon
hyödyt seuralle
Säästä aikaa
Koska Netvisorissa taloushallinnon ja kirjanpidon voi pitkälti automatisoida,
voit käyttää taloushallinnon hoitamiseen vähemmän aikaa.

Järjestä jäsenrekisteri helposti
Voit järjestää jäsenrekisterin Netvisoriin ja pääset seuraamaan esimerkiksi
jäsenlaskutusta reaaliajassa myyntireskontrasta. Myös suosittuihin urheiluseuroille suunnattuihin palveluihin, kuten Jopox, löytyy valmiit yhteydet.

Suunnittele toimintaa paremmin
Näet kassan tilan reaaliajassa, joten olet aina perillä siitä, kuinka paljon seuran tilillä on rahaa. Netvisor laatii sinulle myös kassavirtaennusteen, joka
auttaa toiminnan suunnittelussa.

Lähetä yhteydenottopyyntö osoitteessa

netvisor.fi/yrityksille/seuroille

Netvisor-taloushallintoa käyttää yhteensä yli 20 000 suomalaista yritystä, yhdistystä ja seuraa. Ohjelmisto on pilvipohjainen, joten voit tarkastella ja hoitaa seuran taloutta ajasta ja paikasta riippumatta myös mobiilisovelluksessa.

Tärkeimmät ominaisuudet seuralle
Netvisor sisältää mm. seuraavat seuran taloushallinnolle tärkeät toiminnot:
•

Laskutus ja myyntireskontra

•

•

Ostolaskujen vastaanotto ja
käsittely

Rajapinta ja yli 300 valmiiksi yhdistettyä ohjelmistoa.

•

Visma Sign -sähköinen allekirjoitus, jossa tietoturvasäädösten
mukainen vahva tunnistautuminen

•

Kirjanpito ja tilinpäätös

•

Matkalaskut, työaika ja palkanlaskenta ja automaattinen tulorekisteri-ilmoittaminen

Hinnoittelu ja alennukset seuralle
Netvisor Professional-paketti
20 % alennus.
Sisältää myynnin, ostojen ja
taloushallinnon ominaisuudet
sekä rajapinnan.

Controller 100 % alennus.
Sisältää budjetoinnin ja
tunnuslukujen seurannan
ominaisuudet.

Alennukset urheiluseuroille normaalista hinnoittelusta. Palvelupaketteihin kannattaa tutustua yhdessä Netvisorin yhteyshenkilön kanssa.

500 tilitoimiston kumppaniverkosto ulottuvillasi
Netvisorilla on laaja tilitoimistoverkosto joiden palveluiden
kanssa Netvisor-etu on hyödynnettävissä.
Voit selata Netvisor-tilitoimistoja Marketplacesta >
Olympiakomitean ja Netvisorin kumppanitilitoimisto
Rantalainen tarjoaa taloushallinnon palveluita seuroille
edulliseen hintaan. Netvisor etu on hyödynnettävissä myös
Rantalaisen palveluiden kanssa.
Lue lisää Rantalaisen talouspalveluista seuroille >

Ota yhteyttä
Haluatko kuulla lisää Netvisorista tai keskustella oman
seurasi taloushallinnon tilasta. Ota yhteyttä Netvisorin
yhteyshenkilöön.
Siirry tästä täyttämään yhteydenottolomake >

Viitesuoritukset 50% alennus.
Alennettu hinta koskee
vastaanotettuja suorituksia,
joita seuroilla on tyypillisesti
jäsenlaskutuksen vuoksi runsaasti.

