
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visma Nova-ostoreskontra 

Visma Nova-ostoreskontra 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-ostoreskontralla hoidetaan yrityksen maksujen kirjaaminen ja seuranta nopeasti ja joustavasti. Ohjelman 

avulla yritys pysyy ajan tasalla maksuistaan ja saa niistä erilaisia raportteja. Maksut voidaan lajitella eri maksulajeihin.  

 

Visma Nova-ostoreskontra muodostaa maksuista maksatusaineiston (LMP tai ULMP), joka lähetetään pankkiohjelmalla 

pankkiin maksettavaksi. Sopivat lisäohjelmat Visma Nova-ostoreskontralle ovat pankkiyhteysohjelma ja Visma Nova-

ostotilaukset. 

 

Tapahtumat voidaan tiliöidä joko automaattisesti tai manuaalisesti. Ne on mahdollista kohdistaa lisäksi 

kustannuspaikalle tai projektille. Sekä ostolaskuista että niiden suorituksista voidaan tulostaa erilaisia tiliöintiraportteja 

kirjanpitoa varten. Tapahtumat on vaivattomasti siirrettävissä Visma Nova-kirjanpitoon. 

 

 

 



 

 

  

O m i n a i s u u k s i a :   W O S  

Maksujen kirjaus ja käsittely (myös viivakoodikynällä) X 

Toimittajien perustaminen X 

Maksatusaineiston muodostus (SEPA ja LMP) X 

Suoritusten kirjaus X 

Useita maksulajeja X 

Maksujen tiliöinti X 

Tietojen luku ostotilauksista X 

Kustannuspaikat, projektit, työnumerot X 

Ulkomaan maksujen käsittely (vaatii WTO –lisenssin = Toimittajakortisto) X 

Maksun luku ostotilauksilta, myös koontina X 

Jaksotukset ja automaattiviennit (määritetään kirjanpidossa) X 

Netto- ja brutto käsittely X 

Kulujen kohdistaminen saapumiserälle X 

Kulutositekäsittely X 

Raportit: X 

• Osto- ja tilierittelyt X 

• Ostovelat, ikäjakauma X 

• Erääntyneet, avoimet (simulointi taaksepäin) X 

• Maksupäiväkirja, maksuyhteenveto X 

• Toimittajakohtainen tiliote X 

• Toimittajatilasto (laajempi ostotilauksista) X 

• Maksujen ja suoritusten tiliöintiraportti X 

• Reskontralista X 

• Maksuerät X 

• Kustannuspaikkaraportit X 

RF-viitenumeron käsittely X 

IBAN ja BBAN tilinumeroiden käsittely X 

  

Muut suositeltavat ohjelmat 
Visma Nova-ostoreskontraan voidaan muodostaa ostolaskut Visma Nova-ostotilauksista. Ohjelmasta voidaan 

muodostaa maksuaineistot, jotka voidaan lähettää pankkiin Visma Monipankilla tai muilla yleisillä pankkiohjelmilla. 

Visma Nova-ostoreskontran aineisto on siirrettävissä Visma Nova-kirjanpitoon. Lisäksi ohjelma integroituu Visma 

Nova-verkkolaskun, Visma Nova-ostolaskujen kierrätyksen ja Visma Nova-budjetoinnin kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


