Tilitoimistoille

KAHVITAUON PITUINEN

OPAS
KUITTIRUMBAA VASTAAN

Jo yli 50%
kaikista Suomen
tilitoimistoista
luottaa eTaskusovellukseen!
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eTaskun tarina
– lyhyt oppimäärä
Kuittien tie kirjanpitoon
– 2 tapaa kuittirumban
hoitamiseen

Tilitoimistoissa huomattua

Eroon kuittimytyistä
– yrittäjien kokemuksia
eTaskusta
Paperinen kuitti
-> sähköinen kuitti
-> digitaalinen kuitti
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Tervehdys eTaskulta!
Kun vajaat viisi vuotta sitten käynnistelimme toimintaamme, emme olisi kuvitelleet pääsevämme
näinkin lyhyessä ajassa tekemään yhteistyötä yli 2200
tilitoimistokumppanin kanssa.
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Nämä ennakkoluulottomat tilitoimistot jakavat kanssamme saman näkemyksen
siitä, että pienimmätkin taloushallintoon kuuluvat rutiinityöt tulee pyrkiä hoitamaan niin tehokkaasti ja helposti kuin suinkin mahdollista – sekä asiakasyritysten
että myös kirjanpitäjien näkökulmasta.
Kuittirumban taklaamisessa riittää silti työsarkaa vielä pitkäksi aikaa. Viime
vuosien aikana olemme onneksemme huomanneet, että isojen toimijoiden vanavedessä yhä pienemmät yritykset ovat entistä halukkaampia kokeilemaan omaa
työarkea helpottavia sähköisiä ratkaisuja. Siksi on itsestään selvää, että myös
tilitoimistojen on pysyttävä kehityksessä samalla sivulla. Kyse ei ole vain siitä, että
asiakkaille pystytään tarjoamaan parempia palveluja – samalla tilitoimistojen on
mahdollista tehostaa myös omia rutiinejaan.
Me eTaskulla haluamme loputkin suomalaiset tilitoimistot mukaamme matkalle
kohti tehokkaampaa ja suoraviivaisempaa taloushallintoa. Tästä syystä päätimme
lähestyä kirjanpitäjiä ja tilitoimistoja tämän lyhyen esitteen muodossa. Jos eTasku
ja sen käyttö eivät vielä ole tuttuja, toivottavasti asiaan saadaan pian muutos.
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Tsemppiä kuittirumban selättämiseen
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Tommi Keränen,
Toimitusjohtaja
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eTaskun tarina – lyhyt oppimäärä

eTaskun synty juontaa juurensa kesään 2012, jolloin Tampereen teknillisellä yliopistolla
opiskelleet Toni Leppänen ja Saku Pihlajaniemi päättivät yksissä tuumin lähteä kokeilemaan yrittäjän elämää. Tuloksena syntyi Webotas Oy, joka toimintansa alussa tosin
keskittyi johonkin aivan muuhun kuin yritysten taloushallinnon järkeistämiseen.
Tilanne kuitenkin muuttui, kun uuden uran
alkutaipaleella Toni keskusteli entisen työnantajansa kanssa yrittämisen haasteista. Jossain
vaiheessa puheeksi nousi kuittien kanssa tuskailu: helposti katoavien tositteiden toimittamisessa
kirjanpitoon oli tuolloin rutkasti automatisoimisen varaa. Heräsi ajatus siitä, että yksinkertaisen
asian voisi tehdä paljon helpommallakin tavalla:
sellaisella, josta olisi hyötyä sekä yrittäjille että
tilitoimistoille.
Idea kuittiarkiston kehittämisestä otti nopeasti
tuulta alleen, ja loppuvuosi 2012 sujui ankaran
koodauksen merkeissä. Tammikuussa 2013
tuotteen ensimmäinen versio oli jo nimetty
eTaskuksi. Sittemmin sovellus on kehittynyt
isoin harppauksin. Nykyään eTasku toimii
yhteen kaikkien suosituimpien kirjanpitoohjelmistojen kanssa, ja matkalaskujen hoita-

minen onnistuu kätevästi samalla sovelluksella.
Tiimikin on kasvanut, ja myös yrityksen nimi on
laitettu ajantasaisempaan muotoon.
Tänä päivänä eTasku Solutions Oy työllistää
Tampereella ja pääkaupunkiseudulla jo 20
ihmistä, ja muutkin käyrät osoittavat mukavasti
ylöspäin. Iso kiitos siitä kuuluu suomalaisille
kirjanpitäjille ja tilitoimistoille, joiden antamista
palautteista ja kehitysehdotuksista on ollut
meille korvaamatonta apua.
Matkaa kohti 100-prosenttisen digitaalista
kuittirumbaa on kuitenkin jäljellä vielä yllin
kyllin. Tätä tavoitetta kohti pyrkiessämme visionamme on olla ylivoimaisesti pidetyin kulu- ja
matkalaskuohjelmisto Suomessa.

Miltä nyt näyttää? eTasku lukuina.

+2200

+6000

15 000

2 000 000

Tilitoimistoa

Kirjanpitäjää

Sovellusta käyttävää
yritysasiakasta

eTaskulla
toimitettua kuittia

Mikä eTasku?
eTasku on mobiilisovellus, joka tarjoaa
yrittäjille ja yrityksille helpomman tavan
toimittaa pankkikortti-, luottokortti ja
käteiskuittinsa kirjanpitoon. Myös matkalaskujen tekeminen hoituu näppärästi
samalla sovelluksella. Tilitoimistoille
eTaskun käyttö on maksutonta, ja palvelua
hyödynnetään jo valtaosassa Suomen
tilitoimistoista.
Tilitoimiston ei tarvitse korvata käyttämäänsä
kirjanpito-ohjelmistoa eTaskulla, vaan sovellus
toimii yhteen kaikkien suosituimpien kirjanpito-ohjelmistojen kanssa. eTaskua ei tarvitse
erikseen asentaa, vaan se toimii pilvipalveluna
kirjanpitäjän nettiselaimessa. Tunnusten luominen kestää muutaman minuutin, ja myös
käytön opettelu eTaskun väen opastuksella
on nopeaa.
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Hyödyt tilitoimistolle
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Kuittien tie kirjanpitoon

Kuitteja on monenlaisia, ja niin on myös tapoja toimittaa ne omalle kirjanpitäjälle.
Kirjekuoreen sullominen on yleinen ratkaisu, ja kenkälaatikon hyödyntämisestä
puhutaan eräänlaisena alan klassikkona. Sitten on eTasku, joka on vaihtoehtojen
joukossa edustamassa hieman nykyaikaisempaa mallia.

Tasaisempi työkuormitus

Ei kuluja

eTaskua käyttävät yritykset ja yrittäjät toimittavat kulukuitteja tilitoimistoihin tunnollisesti
pitkin kuukautta eikä kertarysäyksellä. Tämä
tasaa tilitoimiston kuukausittaista työkuormaa,
koska kuitit ovat kirjanpitäjän työstettävissä heti
asiakkaan tallennettua ne eTaskuun.

Tilitoimistoille eTasku on aina ilmainen. Yrittäjille ja yrityksille käyttö maksaa 5,90–7,90 euroa
kuukaudessa ilmaisen kokeilujakson jälkeen.
Olemme vuosien varrella huomanneet, että moni
tilitoimisto on kannustanut asiakkaitaan eTaskun
käyttöön maksamalla kuukausimaksut heidän
puolestaan – niin paljon palvelun on koettu
helpottavan kirjanpitäjien työtä.

Nopeammat kirjaukset
Taloushallinnon runkoverkko -hankkeen
mukaan paperimuotoisen kuitin käsittely vie kirjanpitäjältä työaikaa noin 5-7 minuuttia. eTaskun
avulla ajasta voi leikata valtaosan: kaikki kuitit
saa siirrettyä siistissä järjestyksessä suoraan kirjanpito-ohjelmaan. Ei enää kuittien skannailua!

Katsotaan seuraavaksi, miten eTaskun käyttöönotto muuttaa kuittien, matkalaskujen
ja muiden tositteiden matkaa yrittäjältä kohti kirjanpitäjän näyttöpäätettä.

Varmuuskopiointi
eTasku varmuuskopioi kuitit ja tositteet kolmelle
eri palvelimelle ja säilyttää niitä kirjanpitolain
vaatiman ajan.

Kaksi tapaa kuittir umban hoitamiseen
A) Perinteinen tyyli

B) eTasku – kuitti 2010-luvulla

1

5-7
min

min

Tavoiteaika

Tavoiteaika

1

Asiakas maksaa ostoksensa ja vastaanottaa kuitin.

2

Kuitti laitetaan talteen lompakkoon, omaan takataskuun tai auton hanskalokeroon.

3

Kerran kuukaudessa asiakas kerää kuitit kokoon ja vie tai postittaa kirjanpitomateriaalit kirjanpitäjälle.

4

Postimies polkee tai asiakas ajaa.

5

Kirjanpitäjä järjestelee kuitit ja varmuuskopioi ne muotoon, jossa ne säilyvät lain määräämän ajan (vähintään kuusi vuotta).

6

Kirjanpitäjä näpyttelee käsipelillä tiedot tositteista kirjanpito-ohjelmaan ja tiliöi tositteen.

7

Tosite mapitetaan ja arkistoidaan.

1

Asiakas maksaa ostoksensa ja vastaanottaa kuitin.

2

Asiakas ottaa kuitista kuvan eTasku-sovelluksessa ja heittää kuitin roskiin.

3

Kuitti on reaaliaikaisesti kirjanpitäjän näkyvillä ja myös varmuuskopioituna ja arkistoituna kirjanpitolain vaatiman ajan.

4

Mikäli tosite tai matkalasku ei ole tiliöitynyt automaattisesti, kirjanpitäjä lisää tiliöintitiedot.

5

Kirjanpitäjä siirtää materiaalit eTasku-selainnäkymästään suoraan kirjanpidon ohjelmistoon muutamalla hiirenklikkauksella.
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Näin eTasku otetaan käyttöön
Kun tilitoimisto päättää ottaa eTaskun käyttöön,
se luo itselleen käyttäjätunnukset palveluun
eTaskun verkkosivuilla. Tähän toimenpiteeseen
kuluu aikaa muutama minuutti.
Käytön opettelu voi tapahtua usealla eri tavalla.
Monet kirjanpitäjät ovat ottaneet eTaskun salat
haltuun lyhyessä verkkoseminaarissa eli
webinaarissa, johon kirjanpitäjä osallistuu omalla
tietokoneellaan.
45 minuutin pituisessa webinaarissa eTaskun
kouluttaja näyttää, miten palvelu käytännössä
toimii ja kuinka kirjanpitäjä voi hyödyntää
eTaskua parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestämme kirjanpitäjille webinaareja kuukausittain,
mutta niitä voi tietysti katsoa myös jälkikäteisnauhoituksina.
Vaihtoehtoisesti eTaskun käytöstä voidaan
järjestää tilitoimistolle myös erillinen koulutus.
YouTubesta löytyy lisäksi useita lyhyempiä ohjevideoita eTaskun käyttöön kirjanpitäjän
näkökulmasta.
Seuraavalla aukeamalla kerromme, millaisia
kokemuksia kirjanpitäjillä on eTaskun käyttöönotosta ja palvelun hyödyistä.

Näiden
ohjelmistojen kanssa
eTasku toimii:
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Tilitoimistoissa huomattua

Case Alkemax
– Miten sujui eTaskun käyttöönotto?

Case Klacon
– eTaskusta helpotusta työkuorman jaksottamiseen
Monissa tilitoimistoissa koetaan kerran kuukaudessa ruuhkapiikki, kun yrittäjät ja yritykset
toimittavat yhdellä kertaa kirjanpitoon ison
mapillisen kertyneitä käteis-, pankki- ja luottokorttikuittejaan.
eTaskua käyttävät yritysasiakkaat ovat omalta
osaltaan tekemässä kirjanpitäjien ja tilitoimistojen arjesta aavistuksen verran sujuvampaa.
Tampereella pääkonttoriaan pitävässä tilitoimisto Klaconissa myynnistä ja konsultoinnista
vastaava Jani Viitasaari toteaa, että eTaskua ja
vastaavia sovelluksia hyödyntävät yrittäjät ovat
tilitoimistojen näkökulmasta helppoja asiakkaita.
”Kun asiakkaat toimittavat meille kuitteja
sähköisesti, kirjanpitoa voidaan tehdä koko
ajan, eikä työ ole sidoksissa siihen, koska yrittäjä toimittaa meille sen ison kuukausittaisen
kuittimappinsa.”
Vaikka tilanne on koko ajan paranemaan päin,
varsinkin pienistä yrityksistä liian moni ei vielä
osaa hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia taloushallinnossaan. Myös tilitoimistojen toiminnassa on kuitenkin usein petraamisen
varaa uusia palveluja tarjottaessa.

”Monesti yrittäjät ja yritykset voivat kokea
sähköisen taloushallinnon palvelut liian monimutkaisina tai vaikeina, jos tilitoimistot eivät
osaa kunnolla tuotteistaa palveluja. Yrittäjille
on osattava kertoa riittävän selkeästi, mitkä
ovat hyödyt ja miten prosessi etenee, kun siirrytään käyttämään uusia sähköisiä palveluja”,
Viitasaari toteaa.
Esimerkiksi eTaskusta puhuttaessa Viitasaari
käyttää mielellään konkreettisia esimerkkejä.
”Yrittäjän kannalta eTasku on helppo, koska
kuvaamisen jälkeen kuitin voi unohtaa, eikä
rahapussista tarvitse kerran kuukaudessa kaivella isoa nippua kuitteja ja miettiä, mistä ne
ovatkaan tulleet. Yrittäjät ovat myös tyytyväisiä, kun kuitteja ei ehdi hukkua ja kaikki
kustannukset saadaan mukaan kirjanpitoon.”

Jo yli puolet maamme tilitoimistoista tarjoaa
asiakkailleen mahdollisuuden toimittaa kuittinsa
sähköisesti kirjanpitoon eTaskun avulla. Tähän
joukkoon liittyi viime syksynä myös Porvoossa
toimiva Alkemax, jossa työskentelee viisi kirjanpidon ammattilaista.

Käytön opettelu sujui nopeasti

Kirjanpitäjä Marina Nyberg kertoo,että Alkemaxissa
eTaskua päätettiin kokeilla puskaradion kautta
kantautuneiden suositusten perusteella.

”Sen sisäisti muutamassa päivässä. Uuden
toimintavan omaksuminen vie tietysti aina hetken, kun on pitkään tottunut siihen, että kuitit
tulevat yhdellä kertaa paperimuodossa.”

”Olin nähnyt mainoksen, ja lisäksi tutuilla
yrittäjillä oli eTaskun käytöstä hyviä kokemuksia muiden tilitoimistojen asiakkaina. Oman
asiakaskuntamme joukossa on paljon pienyrittäjiä, joten ajattelimme, että palvelusta
voisi olla heille hyötyä.”
Kevääseen mennessä parisenkymmentä
Alkemaxin asiakasta alkoi toimittamaan kuitteja
kirjanpitoon eTaskun avulla. Nyberg toteaa, että
palvelua vinkataan yrittäjille varsinkin silloin,
kun muutama olennainen kriteeri täyttyy.
”Jos käteis- ja korttimaksuja kertyy kuukauden
aikana runsaasti, ja kuittien määrä ja
katoaminen saavat yrittäjän jatkuvasti tuskailemaan, niin tällöin on yleensä hyvä paikka
vihjata sähköisen vaihtoehdon olemassaolosta.”
Alkemaxissa on huomattu sama mikä
Klaconillakin: vaikka eTasku on suunniteltu
helpottamaan yrittäjien kuittirumbaa, palvelu
tuo joustavuutta myös kirjanpitäjien arkiseen
aherrukseen.
”Työtä on helpompi lajitella pitkin kuukautta,
kun kuitteja tulee jatkuvalla syötöllä eikä vain
kerran kuukaudessa yhtenä ryppäänä. Kun
kuitista on lisäksi otettu valokuva, se on aina
selkeä ja pysyy varmassa tallessa myöhempää
tarkastelua varten”, Nyberg sanoo.

Tilitoimiston näkökulmasta eTaskun käyttöönotto
alkaa tunnusten luomisella. Tämä vaihe sujuu
nopeasti, eikä Nybergin mukaan käytön opettelukaan ole iso vuori kiivettäväksi.

Alkemaxissa asiakkaiden taloushallintoa hoidetaan Fivaldilla, jonka lisäksi eTasku toimii yhteen
muidenkin suosituimpien kirjanpito-ohjelmistojen
kanssa. Tositteiden siirto eTaskusta ohjelmistoihin onnistuu CSV-, ASCII- tai XML-muodossa
muutamalla sormennapautuksella.
Mikäli tilitoimistossa käytetty kirjanpito-ohjelma
ei vielä pelaa yhteen eTaskun kanssa, palvelun
käyttö nopeuttaa silti kuittirumbaa, kun tositteet saa vastaanotettua jo valmiiksi sähköisessä
muodossa.
Nyberg muistuttaa, että uusien sähköisten ratkaisujen kokeileminen on aina yhteispeliä tilitoimiston ja asiakkaan välillä.
”Palveluja kannattaa kokeilla rohkeasti varsinkin
sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka ovat itsekin
innokkaita testaamaan uusia tapoja tehdä asioita. Suurin osa sähköisistä sovelluksista on yllättävän helppokäyttöisiä, ja niistä koituu asiakkaan
lisäksi hyötyä myös omaan työhön.”
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Mutta pidemmittä puheitta:
päästetään yritykset ja yrittäjät ääneen!

Yrittäjien ja yritysten kertomaa

Viiden vuoden aikana yli 15 000 yritysasiakasta
on lopettanut kuittisulkeisensa eTaskun avulla.
Joukkoon mahtuu niin yksinyrittäjiä, pk-yrityksiä
kuin suurempiakin korporaatioita.
eTaskun Pro-versioon kuuluvaa matkalaskuominaisuutta käytetään myös jo tuhansissa
suomalaisissa yrityksissä. eTasku Matka laskee
välimatkat, kilometrikorvaukset ja päivärahat
automaattisesti.
Kun kysymme asiakkailtamme syitä eTaskun
käyttöön, esiin nousee harvoin yhtä täysin selkeää tekijää. Yksin- ja pienyrittäjät korostavat
usein sitä, että palvelun käyttöönoton jälkeen:

•

Kuitteja ei enää jää kadoksiin
ja kaikki tositteet tulee oikeasti
toimitettua.

•

Ostojen alv-vähennykset saa
hyödynnettyä täysimääräisesti .

•

Kaikki matkalaskut tulee tehtyä
ja verottomat kulukorvaukset
hyödynnettyä.

•

Kuukauteen vapautuu muutama
ylimääräinen tunti käytettäväksi
tuottavaan työhön.

Mitä isompi yritys,sitä enemmän kuitti- ja tositemassaa kertyy. Suuremmissa organisaatioissa
eTasku tehostaa ja selkiyttää prosesseja, kun
yksi kuukausittaisiin rutiineihin kuuluva asia
pystytään tekemään suoraviivaisemmin kuin
aiemmin. Samalla myös kulujenseuranta menee
entistä reaaliaikaisempaan suuntaan.

”Helppo ottaa käyttöön ja yksinkertainen käyttää. Ryppyisten kuittien oikominen, niittailu ja
postittelu ovat kaukainen muisto vaan. Ehkä
suurin helpotus on se, että kun kuitin kuvaa
aina heti, kadonneiden kuittien metsästys on
loppunut kokonaan. Suosittelen lämpimästi!”
- Timo Metsola, Vuokraturva
”Jos työntekijä on jo muutenkin tottunut
käyttämään mobiilisovelluksia, niin eTaskun
käyttöönotto sujuu melkeinpä ohjeita lukematta. Luonnollisesti kaikki eivät välttämättä
halua ladata mobiiliapplikaatiota, vaan jotkut
esimerkiksi hoitavat kuitit kirjanpitoon mieluummin selainsovelluksen kautta.”
- Ariitta Setälä, WSP Finland Oy
”Sitähän se aiemmin oli, että kuittimyttyjä
keräiltiin työhousujen taskuista ja sitten mie-

tittiin kerran kuukaudessa kirjanpitäjälle
koottuja selityksiä, että mitäs ne nämä tositteet
olivatkaan. eTaskua aloin hyödyntää heti sen
ladattuani, koska käyttö oli erittäin nopea ja
helppo omaksua. Meikäläisen tämä sovellus
on ainakin pelastanut turhalta kuittien kanssa
pelaamiselta ja niiden hukkumiselta. Paperihommista yritän päästä niin vähällä kuin
mahdollista.”
- Aku Jyrkinen, Tmi Naapurinmies
”Alun perin pienellä pilottiryhmällä tehdyn testin
tulos oli selvä: siirtyminen eTaskuun vapauttaisi enemmän aikaa tuottavan työn tekemiseen.
Palvelun laajentaminen koko yrityksen käyttöön
oli osaltamme helppoa ja joustavaa. eTaskusta
saadun hyödyn määrä kasvaa suorassa suhteessa kuittien lukumäärään.”
- Tatu Hirvonen, Tulos Helsinki Oy

eTaskun Matka-ominaisuudesta sanottua:
”Teen nykyään matkalaskut kuitteineen aina
palattuani kotiin, koska se on niin vaivaton juttu. Ennen keräsin kuitteja laukun sivutaskuun
viikkoja ja tein sitten laskut yhtenä lauantaina,
kesti tunnin tai kaksi ja aina oli jokin kuitti
hukassa. Nyt voin myös tarkistaa matka- ja
kuittihistorian näppärästi kännykästäni.”
- Raimo Räsänen, Forte Kivitalot

”Aikaisemmin en edes viitsinyt tehdä matkalaskuja omassa yhtiössäni, koska paperisen
ajopäiväkirjan täyttäminen oli liian jäykkää ja
vaivalloista jokapäiväiseen tohinaan. eTaskulla
menee niin helposti, että veroetujen hankkiminen tuli taas ajankohtaiseksi.”
- Heikki Leikola, Babuino Oy

Yli 90 prosenttia
eTaskua kokeilleista yrittäjistä
on jatkanut palvelun käyttöä
ilmaisen kokeilukuukauden jälkeen.
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Paperinen kuitti
– katoava
luonnonvara?

Meidän tavoitteemme:
Paperikuitti -> sähköinen kuitti -> digitaalinen kuitti
Vaikka yritysten kuitit ja tositteet liikkuvat jo
pitkälti sähköisesti kirjanpitoon, automatisoinnin varaa on yhä yllin kyllin. eTaskun missio on
alusta alkaen ollut kuittirumban selättäminen
lopullisesti. Tämä alkaa olla todellisuutta vasta
siinä vaiheessa, kun kuiteista ei enää tarvitse
ottaa kuvaa, vaan ne liikkuvat kassajärjestelmistä
suoraan eTaskuun ja kuittien tiliöinti tapahtuu
täysin automaattisesti.

Asiaa on helppo havainnollistaa käytännön
esimerkin avulla, sillä pääkaupunkiseudun
taksiliikenteessä ReceiptHero on jo käytössä.
Kun eTaskun käyttäjä tilaa kyydin Taksi Helsinki
-sovelluksella, ReceiptHero toimittaa matkan
kuitin ja sen tiedot automaattisesti eTaskuun
kirjanpitäjän nähtäville. Paperista kuittia ei
tarvitse tulostaa saati kuvata lainkaan. Palvelu
kattaa jo nyt yli 1200 pääkaupunkiseudun taksia.

Tällöin voidaan jo puhua sähköisten kuittien
sijaan aidosti digitaalisista kuiteista!

Ensi vuoden aikana tulemme lisäämään ReceiptHeroon lukuisia verkkokauppoja ja kivijalkaliikkeitä. Kuittirumban automatisointi etenee siis
nyt hurjaa vauhtia, ja lähivuosina yhä useampi
kuitti pamahtaa kassalta suoraan kirjanpitoohjelmistoon ilman kuvaamista ja kuitin tietojen
näpyttelyä. Tämä madaltaa entisestään yrittäjien
ja yritysten kynnystä toimittaa kuitit ja tositteet
kirjanpitoon sähköisellä tavalla. Siksi tilitoimistojen – niiden perinteisienkin – on oltava valmiina
tarjoamaan asiakkailleen omat ydinpalvelunsa
niin nykyaikaisessa muodossa kuin mahdollista.

Mitä tämä sitten vaatii? Jotta skenaarion toteutuminen olisi mahdollista, tarvitsemme kauppojen,
huoltoasemien ja muiden liikkeiden kuitit
rakenteisessa eli koneellisesti luettavassa muodossa. Tätä tarkoitusta varten aloimme viime vuonna
kehittämään ReceiptHero-nimistä, liikkeiden
kassajärjestelmiin yhdistettävää ohjelmistoa.
ReceiptHero on yrityksille ja sovelluskehittäjille
avoin palvelu, jonka avulla ostotapahtumien
tiedot liikkuvat kassajärjestelmistä suoraan
digitaalisia kuitteja hyödyntäviin mobiilisovelluksiin yritysten sekä myös yksityisten
kuluttajien hyödynnettäviksi. ReceiptHero on
myyjille eli kuittien tuottajille maksuton palvelu,
ja siihen voi liittää sovelluksia ilmaiseksi.

Yhteistyöterveisin,

Joel Ojala
Liiketoimintajohtaja, eTasku Solutions Oy

ReceiptHero
Taloushallintoala kirjanpitoohjelmistoineen on vain yksi esimerkki
siitä, miten digitaalisia kuitteja voidaan
tulevaisuudessa hyödyntää.
Voit halutessasi lukea lisää
ReceiptHerosta osoitteessa

getreceipthero.com

Tilitoimistoille

Kysymyksiä eTaskun
käyttöön liittyen?
Asiakaspalvelumme neuvoo sinua mielellään.
Tavoitat meidät:
asiakaspalvelu@etasku.fi
02 480 841 76
www.etasku.fi
Onko eTasku sinulle uusi tuttavuus?
Kouluttajamme auttavat sinua ja
tilitoimistoanne mielellään.

Olli Kivelä

Antti Nguyen

040 838 0775
olli.kivela@etasku.fi

050 367 1291
antti.nguyen@etasku.fi

