
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visma Nova-kirjanpito 

Visma Nova-kirjanpito on osa Visma Softwaren Nova-ohjelmaperhettä. Eri toimialoilla toimivat asiakkaamme ovat 

kehittäneet yhdessä kanssamme luotettavan ja nykyaikaisen kokonaisuuden. Ohjelmien lisäksi tuotamme palvelut 

yhdessä valtuutettujen Visma partnereiden kanssa asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Osoituksena tästä on yli 28000 

toimitettua Visma Nova-järjestelmää. 

 
 
Yleistä 
Visma Nova-kirjanpito on selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma, joka sopii useimmille yrityksille. Ohjelma sisältää paljon 

automatisoituja toimintoja, joiden ansiosta kirjanpito on mahdollisimman tehokasta. Ohjelmaan on helppo tuoda 

tapahtumat muista Visma Nova-ohjelmista ja yleisimmistä pankkiohjelmista. Tilikarttamalleissa on useita eri 

vaihtoehtoja kuten perustililuettelo ja YTJ sekä eri yritysmuodoille tarkoitetut mallit. Tilikartat ovat helposti 

muokattavissa ja moniyrityskäsittelyä varten tilikarttatietojen päivittäminen yrityksestä toiseen on mahdollista. 

 

Raportit voidaan rajata haluttuun aikaväliin ja esimerkiksi tuloslaskelman ja taseen raporttipohjia ja 

tulostustapavaihtoehtoja on paljon. Ohjelmasta voidaan tulostaa valvontailmoitus ja muita verolomakkeita sekä tase-

erittely ja tunnusluvut. Kaikki tulosteet voidaan tulostaa sähköpostiin ja tiedostoon, jossa niitä voidaan edelleen 

muokata. Projekti- ja monitasoisen kustannuspaikkaseurannan avulla voidaan kirjanpitoa käyttää myös sisäisen 

laskennan raportointityökaluna. Tätä tukee lisäksi budjetti- ja simulointitositelajit sekä Exceliin tulostus. 

Moniyrityskäsittelyn avulla ohjelma on tilitoimistoversio. Tällöin on mahdollista myös konsernikäsittely. 

Moniyrityskäsittely tuo mukanaan ohjelmaan mallitietokannan, jonka avulla uuden yrityksen perustaminen on nopeaa. 



 
 

  

O m i n a i s u u k s i a :   W K P  W K P L  

Useita valmiita graafisia tilikarttamalleja X  

Kirjanpito-, virallinen- ja sisäinen kaava X  

Itse määriteltävät tositelajit X  

Käyttäjäkohtaisesti määriteltävä tiliöintikäsittely X  

Älykäs pikakirjaus X  

Reaaliaikaiset tilisaldot X  

Monipuoliset tositteen hakukriteerit X  

Minireskontra (myyntisaamiset ja ostovelat) X  

Netto-, brutto-, tai sekakirjausmenetelmä X  

Alv-laskelma, automaattinen alv-kirjaus X  

Valvontailmoitus, alv:n ennakkopalautushakemus X  

Marginaaliverokäsittely X  

Monitasoiset kustannuspaikat X  

Projektikohtainen laskenta X  

Automaattinen tilinpäätösajo X  

Budjetointi X  

Simulointi (laskennalliset viennit) X  

Tositeluettelo, saldoluettelo X  

Pääkirja, päiväkirja X  

Tilierittelyt X  

Useita tuloslaskelma/tase -raporttipohjia X  

Automaattiviennit  X 

Jaksotukset  X 

Osa-arvonlisäverovelvollisen toiminnan käsittely  X 

Sähköisten tiliotteiden tuonti (TITO)  X 

Tilinavausviennit  X 

Konsernikäsittely  X 

TYVI -tuki  X 

Tase-erittelyt  X 

Tunnusluvut  X 

Siirtorajapinta Talgraf -ohjelmistoon  X 

Tasekirjan muodostus (vaatii WBB-lisenssin)  X 

WKPLPRO/WKPCS  sisältää Visma Nova-tasekirjamoduulin (WBB-lisenssi), joka on 

aktivoitava erikseen. Visma Nova-kirjanpidon laajennus (WKPL) sisältyy automaattisesti Nova 

C/S Pro tuotteeseen. 
 
Muut suositeltavat ohjelmat 
Visma Nova-kirjanpito integroituu täysin muihin Visma Nova-tuoteperheen ohjelmiin. Visma Nova-tasekirja täydentää 

kirjanpitoa, sillä sen avulla voidaan muodostaa automaattisesti tasekirjat. Lisäksi tilitoimistokäytössä suosittelemme 

Visma Nova-tilitoimistolinkkiä, jonka avulla asiakkaan ja tilitoimiston välinen tiedonsiirto voidaan automatisoida.  

 
 
 


