
SIIRRÄ YRITYKSESI 
PAPERITTOMAAN

AIKAKAUTEEN 

eTasku-mobiilisovelluksella 
lähetät kuitit automaattisesti kirjanpitäjälle,

luot matkalaskut  
ja hallinnoit muita dokumentteja

www.etasku.fi
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Älä enää ikinä hukkaa firman 
kuitteja tai tositteita!

eTaskun automaattisen kuvantunnistuksen 
ansiosta (OCR) skannaat kuitit kirjanpitäjälle tai 

talousyksikköön alle 10 sekunnissa.

Ota kuitista kuva. eTasku tunnistaan 
kuitin kuvasta tietoja automaattisesti.

Syötä vain luokitus ja mahdolliset 
lisätiedot

Kuitti on automaattisesti kirjanpitäjällä 
ja voit heittää paperin roskiin
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KUITIN LISÄÄMINEN
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Älä enää ikinä hukkaa firman 
kuitteja tai tositteita!

3 yleisintä tapaa lähettää 
kuitit kirjanpitoon

1. Mobiilisovellus

Ota kuva kuitista älypuhelimella 
ja täytä kuitin tiedot.  

eTasku lähettää kuitin suoraan 
kirjanpitäjällesi.

2. Sähköpostitse

Lähetä sähköpostikuitti edelleen 
osoitteeseen oma@etasku.fi, 

niin me hoidamme loput.

3. Tietokoneella

Voit lisätä tositteen myös 
tietokoneelta  

eTasku-verkkoportaalin  
(www.etasku.fi/login) kautta

ReceiptHero

Receipthero toimittaa 
kuitit suoraan eTaskuun 

ostotapahtuman yhteydessä. 
Palvelu toimii tällä hetkellä 

Heinon Tukun myymälöissä ja 
Taksi Helsingin sovelluksessa. 

Laajennamme Receipthero-
palvelua jatkuvasti.
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Helppokäyttöisin 
matkalaskuohjelma 

mobiilissa ja selaimesssa

Tuskaileeko yrityksesi matkalaskujen kanssa? 
eTaskulla matkalaskut hoituvat alle minuutissa!

Anna reittitiedot

Valitse matkustusajat

Valitse mahdolliset liiteet

Matkalasku on suoraan  
tilitoimiston nähtävillä

MATKALASKUN TEKEMINEN
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Tärkeimmät toiminnot
Matkalaskusovelluksen parhaat palat

Kilometrikorvaukset

Merkitse lähtöpiste, etapit ja 
päätöspiste. eTasku hoitaa loput!

Päivärahat

Laskemme sinulle päivärahat 
ja ateriakorvaukset 

automaattisesti.

Rahat tilille heti

Matkalasku on heti johdolla 
tai kirjanpitäjällä odottamassa 

maksatusta.
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Dokumenttien hallinta  
tehty helpoksi

Miksi dokumentteja kannattaa hallinnoida 
eTaskun avulla?

Dokumentit ja tiedostot  
aina ajan tasalla

Tallenna mitä tahansa 
tiedostomuotoja

Kaikki tiedostot samassa 
paikassa

Säästä aikaa, rahaa ja hermoja

Vähennä hallintotyöhön 
käytettyä aikaa

Vähennä tietosuojariskejä
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Mitä kaikkea voin tallentaa eTaskuun?

Kuittien ja matkalaskujen lisäksi voit tallentaa ja hallinnoida kaikkea 
yrityksen toimintaan liittyviä materiaaleja, esim.

• Palkkatiedot (esim. verokortit, 
tuntikirjaukset)

• Vakuutustodistukset
• Kokousten pöytäkirjat
• Neuvottelumuistot
• Ostolaskut
• Myyntilaskut
• Ohjeet, esitykset ja 

projektisuunnittelmat



eTaskun avulla pääsimme eroon 
kymmenistä tuottamattomista 

työtunneista. Jokaisen pk-yrityksen 
pitäisi ottaa palvelu käyttöön!

Palvelun laajentaminen koko yrityksen 
käyttöön oli osaltamme helppoa ja joustavaa. 

eTaskusta saadun hyödyn määrä kasvaa  
suorassa suhteessa kuittien lukumäärään.

Rami Peltonen
Lyyti

Tatu Hirvonen
Tulos Helsinki Oy

Tavoitat meidät:
asiakaspalvelu@etasku.fi 

02 480 841 76
www.etasku.fi

eTasku Enterprise™ 

Kun yrityksessäsi on  
yli 50 käyttäjää

Pyydä tarjous

eTasku Dokumentti™ 

Vastaanota dokumentteja 
täysin ilmaiseksi.

0,00 €/kk*

eTasku Basic™ 

Lähetä kuitit ja tositteet
kirjanpitoon.

6,90 €/kk*

eTasku Pro™ 

Kuitit, matkalaskut ja muut 
dokumentit kirjanpitoon.

8,90 €/kk*

Hinnoittelu
30 päivän ilmainen testijakso kaikille uusille käyttäjille!

Lataa eTasku (App Store tai Google Play)

Luo tunnukset

Lisää ensimmäiset materiaalit eTaskuun

ALOITA KÄYTTÖ
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*) Hinta yhdelle käyttäjälle /kk + alv 24 %


