Netvisor ja integraatiot
koulutuspolun aikataulu
ja esitykset

Mikä on tuotteistetun ja perinteisen integraation ero?
Klo 11:00 - 11:15, Tila 102
Puhuja: Juhani Lehtonen, Visma Solutions
Avaussanat koulutuspolun teemaan, eli moderniin tapaan valita ja ostaa tuotteistettuja integraatioita
kuten ohjelmia puhelimeen.
Koulutuksessa opit:
● Mitä pyytää/vaatia nykyaikaiselta liitokselta järjestelmien välillä
● Mitä välttää jos halutaan helppoa käyttöä ja nopeaa kytkettävyyttä
● Miksi integraatioita ei enää tarvitse kammoksua kun tekee tuotteistetun valinnan

Mitä on valmiina ja tuotteistettuna? Netvisor-integraatiot
Klo 11:15 - 11:30, Tila 102
Puhuja: Kari Ryynänen, Visma Solutions
Koulutus kertoo liiketoimintaohjelmistojen integroimisen taustasta ja antaa pikakuva nykyaikaisista
mahdollisuuksista yrityksen prosessien automatisoimiseksi.
Koulutuksessa opit:
● Liiketoimintaprosessien automatisointi tuotteistettujen integraatioden avulla
● Mistä löydät tietoa tuotteistetuista integraatiosta? Netvisor marketplace.

Tiliöinti algoritmien avulla
Klo 11:30 - 12:00, Tila 102
Puhuja: Fredrik Teir, Renance Automated Financial Services Oy
Olemme tammikuusta 2018 lähtien tiliöineet algoritmien avulla yli kuusikymmentä miljoonaa
ostolaskuriviä. Alussa suurin osa meni väärin, mutta nykyään yli 90% tiliöinneistä menee 100% oikein.
Matkan varrella ollaan opittu paljon. Mutta miten päästään vielä parempiin lukuihin?
Koulutuksessa opit:
● Miten ostolaskujen tiliöinnin automaatiota ei kannata tehdä?
● Miten automatisoidaan jos asiakkailla on omia tiliöintitapoja?
● Voidaanko ikinä automatisoida ostoreskontraa 100%?

OP Laskulaina – laskut joustavasti käyttöpääomaksi
Klo 13:30 - 13:50, Tila 102
Puhuja: Tero Harjula, Tuoteomistaja OP Laskulaina, OP Ryhmä
OP Laskulaina lanseerattiin rajattuun pilottiin Solutions ’18 tapahtumassa. OP Laskulaina on ollut
menestys ja on nyt vapaasti saatavilla. Kertaamme mikä OP Laskulaina on, miten OP Laskulainan saa
käyttöönsä ja miksi se on loistava ratkaisu yrittäjälle riittävän käyttöpääoman varmistamisessa ja
kassavirran hallinnassa. Lisäksi käymme läpi yleisimpiä asiakkaiden kysymyksiä sekä näiden vastauksia ja
kerromme mitä uutta olemme kehittäneet OP Laskulainaan.
Koulutuksessa opit:
● Miten saan OP Laskulainan käyttööni (Netvisorista) – helppoa ja nopeaa
● Miten OP Laskulaina toimii – automaation hyödyt yritykselle ja kirjanpidolle
● OP Laskulainan joustava hyödyntäminen käyttöpääoman ja kassavirran hallinnassa

EazyBreak ja Netvisor
Klo 13:50 - 14:20 Tila 102
Puhuja: Timo Karhunen, Myyntipäällikkö Eazybreak Finland Oy
Miksi ottaa työsuhde-edut käyttöön Netvisorin kautta? Netvisorin ja Eazybreakin integraatio tuo
ultimaattisen helppouden Netvisor-asiakkaiden saataville. Voit jatkossa keskittyä olennaiseen, kun
integraatio hoitaa puolestasi manuaaliset prosessit automaation avulla. Koulutus tarkoitettu erityisesti
taloushallinnon ammattilaisille, kirjanpitäjille sekä yritysten työsuhde-eduista päättäville tahoille.
Koulutuksessa opit:
● Miten saan Eazybreak palvelun käyttöön NetvisorStoresta?
● Miten integraatio toimii käytännössä?
● Integraation hyödyt

S-Business: Korttiostojen tiliöinti on vihdoin
automaattista
Klo 14:20 - 14:40, Tila 102
Puhuja: Jussi Varis, S-Business -kehitys
S-Business -kortilla maksaessa kuitteja ei tarvitse kuvata kirjanpitoon ja että kulujen tiliöinnin voi
automatisoida. S-Business on S-ryhmän yrityskortti ja asiakasohjelma, jonka tehtävänä on avata
yrityksille S-ryhmän palvelut ja kehittää toimivimmat työkalut kulujen käsittelyyn. Miten tunnistaa
korttiostojen kulukäsittelyn tehostamispaikat ja miten se hoidetaan S-Business -ratkaisujen ja Netvisorin
avulla? Esitys on suunnattu kaikenkokoisten yritysten taloushallinnon asiantuntijoille.
Koulutuksessa opit:
● Miten voit konkreettisesti säästää aikaa ja hermoja korttiostojen kulukäsittelyssä
● Miten kaikenlaisia kulurivejä sisältävä verkkolasku tiliöidään automaattisesti Netvisorissa
● Miten hyödynnät S-Business -mobiilia mm. kirjanpidon selitteiden lisäämiseen ostoille
● Mitä kaikkea S-Business Extranet mahdollistaa
● Miten saat S-Business -kortin ja -ratkaisut käyttöön omalle yrityksellesi

Integraatiot: Mihin Netvisor on menossa
tulevaisuudessa?
Klo 14:40 - 15:00, Tila 102
Puhuja: Janne Lyytikäinen, Visma Solutions
Koulutuspolun yhteenvedon tekee tuotejohtaja Janne Lyytikäinen, joka vastaa Visma Solutionsin kaikista
tuotteista sekä liiketoiminnan että kehityksen osalta. Mikä on mahdollista jo nyt peilaten edellisiin
esimerkkeihin? Lisäksi Janne valottaa tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia Netvisorin
integroitavuuden ja integraatioiden suhteen.
Koulutuksessa opit:
● Mikä on mahdollista jo nyt?
● Miltä tulevaisuus näyttää?

