
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visma Nova-laskutus/myyntireskontra 

Visma Nova-laskutus/myyntireskontra 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 laskutus/myyntireskontra on helppokäyttöinen ja ominaisuuksiltaan monipuolinen. Uusien laskujen 

tekeminen, selaaminen, muokkaaminen, poistaminen, hyvittäminen ja uudelleen tulostaminen on helppoa. Rivikäsittely 

on erittäin monipuolinen. Tiliöinti tapahtuu automaattisesti annettujen määritysten mukaisesti. Laskupohjia on useita 

erilaisia ja ohjelmassa on valuuttakäsittely. Suoritukset voidaan kuitata konekielisestä aineistosta tai manuaalisesti. 

Tapahtumat voidaan kohdistaa lisäksi kustannuspaikalle, projektille tai myyjälle. Lasku voidaan tehdä joko verollisin tai 

verottomin hinnoin. Tapahtumista saadaan laajat raportit ja ne voidaan siirtää Visma Nova-kirjanpitoon. Vakio-

ominaisuuksiin kuuluvat mm. maksumuistutukset ja korkolaskutus. 

 

Muut suositeltavat ohjelmat 
Visma Nova-laskutus/myyntireskontraan voidaan muodostaa laskut automaattisesti Visma Nova-myyntitilauksista, -

projektinhallinnasta ja -asiakaskortistosta. Ohjelmaan on mahdollista liittää Visma Nova-verkkolasku -lisenssi, jonka 

avulla voidaan muodostaa sähköinen verkkolaskuaineisto. Ohjelmaan on saatavilla lisämoduuleina myös 

factoringlaskutus, suoraveloitus, maksupääteyhteys, eKirje ja osamaksulaskutus. Visma Nova-

laskutus/myyntireskontraan voidaan lukea yleisimmistä pankkiohjelmista KTL-aineistot. Tiedot ovat suoraan 

siirrettävissä Visma Nova-kirjanpitoon. 



 

 

  

O m i n a i s u u k s i a :   W L A  W L A L  

Käyttäjien määrittely ja salasanat X  

Normaali-, keräily-, käteis-, ja korkolaskutus X  

Myyntireskontra X  

Viitesuoristukset, manuaali-, osa-, ja ulkomaansuoritukset X  

Valuuttalaskut X  

Laskutus/toimitusasiakaskäsittely * X  

Laskun viestit X  

Laskun tulostus (useita eri laskupohjavaihtoehtoja) X  

Factoringlaskutus (vaatii WFLPRO/WFLCS -lisenssin) X  

Verkkolaskuaineisto (vaatii WEIPRO/WEICS -lisenssin) X  

eKirjeaineisto (vaatii WEYPRO/WEYCS -lisenssin) X  

Maksupääteyhteys/maksuvarmennuspalvelu (vaatii WCH-lisenssin) X  

Asiakasprofiili, myyntitiedot graafisena X  

Tuotetiedot, myyntitiedot graafisena X  

Automaattiset maksumuistutukset X  

Asiakaskohtainen tiliote X  

Lähete X  

Varastonvalvonta **  X  

Pakettituotteiden käsittely ** X  

Ketjutetut alennukset (myös keskusliikealennukset)* X  

Monikoodisuustuki **  *** X  

Myynti-, suoritus-, ja tilierittelyt X  

Myyntisaamiset, ikäjak., eräänt., avoimet, simulointi X  

Myyjä-, asiakas-, tuotetilastot (useita vaihtoehtoja) * ** X  

Tiliöinti myynnin ja suoritusten osalta X  

Myynnin ja suoritusten tiliöinti X  

Reskontralista X  

Johdon graafinen raportointi X  

Monipuoliset hakutoiminnot, myös rivitiedoilla X  

Monikielisyys X  

Asiakas- ja tuotekohtaisen hinnoittelun hyödyntäminen **  *** X  

Monikoodisuuden 'asiakkaan koodi' ominaisuus ** X  

Eri laskunumerosarjat (vapaasti määritettävät laskulajit)  X 

Käteismyyntitoiminnot, käteiskuitti erilliselle kuittikirjoittimelle  X 

Kassaraportointi (päiväerittely ja yhteenveto, grafiikka)  X 

Kustannuspaikka, projekti ja työnumerokentät  X 

Kustannuspaikkaraportit  X 

Laskuliitteet (keskusliikkeet yms.)  X 

Sarjanumeroseuranta **  X 

Rivin lisätiedot (mitat, bruttosumma ym.)  X 

Koontilaskun tulostus  X 

WLALPRO/WLACS sisältää erillisen osamaksulaskutusmoduulin (WOM-lisenssi), joka on aktivoitava erikseen. 

*  ominaisuuden täysi hyödyntäminen edellyttää Visma Nova-asiakaskortistoa 

** ominaisuuden täysi hyödyntäminen edellyttää Visma Nova-varastokirjanpitoa 

*** ominaisuuden täysi hyödyntäminen edellyttää Visma Nova-monikoodisuutta 


