
MITÄ?

MIKSI?

 ✔ myyntilaskutus
 ✔ ostolaskujen käsittely
 ✔ reskontra
 ✔ palkanlaskenta
 ✔ matkalaskut
 ✔ kirjanpito

 ✔ talouden seuranta
 ✔ viranomaisilmoitukset
 ✔ tilinpäätösdokumentit
 ✔ tiliotteet
 ✔ sähköinen arkistointi

Tarjoamme taloushallinnon kokonaisratkaisua sähköisessä 
taloushallintoympäristössä.

Käytämme johtavaa, kotimaista sähköisen  
taloushallinnon ohjelmaa.

TILITOIMISTO LÄHELLÄ SINUA!
Aikamedian tilitoimistopalvelut

Aikamedian tilitoimistopalvelut tarjoavat kokonais- 
valtaisen ratkaisun taloushallinnon ylläpitämiseen.

Hoida yhteisösi tai yrityksesi talousasiat helposti mistä  
päin tahansa sähköisen taloushallintoympäristön avulla.

Sisältää muun muassa:

Helpota elämää  
nykyaikaisen, sähköisen 
taloushallinnon avulla!  
Asiakkuuden perustaminen  
käy käden käänteessä!

Ohjelma on nopea 
ottaa käyttöön 
– vaikka kesken 
tilikauden!

Nykyaikainen, pilvipalvelussa 
toimiva kirjanpito-ohjelma ja 
kaikki taloustieto samassa 
paikassa.

 ✔ Ei vaadi asennuksia eikä laitehankintoja.
 ✔ Ohjelman käyttö onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta.
 ✔ Taloustieto yhdessä paikassa.
 ✔ Laskujen käsittelyprosessi nopeutuu.
 ✔ Reaaliaikaiset tiedot taloustilanteesta.
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Helppo ja vaivaton
kokonaisratkaisu!



Aikamedia Oy | Tulppatie 20, 00880 Helsinki | Heikkiläntie 177, 42700 Keuruu

Jari Vieltojärvi  
p. 0400 533 036  

jari.vieltojarvi@aikamedia.fi

Jon Kontinen 
p. 050 338 9924 

jon.kontinen@aikamedia.fi

MITEN?
Ohjelman kaikki oikeudet ovat asiakkaan omaisuutta – me autamme sovitusti. Voimme kouluttaa 
työntekijöitä, toimia varahenkilönä tai vastaavasti hoitaa koko taloushallinnon toimenpiteet.

Palvelua voidaan myös räätälöidä kaikin mahdollisin  
tavoin näiden vaihtoehtojen väliltä.

Palvelu toteutetaan
yhteistyöperiaattein.

“Palvelu ja yhteistyö toimii hyvin ja on selvästi  
edullisempaa kuin edellinen tilitoimisto.”
Jari Hartikainen, hallituksen puheenjohtaja, 
Mikkelin Helluntaiseurakunta

OTA YHTEYTTÄ!
Sovi maksuton esittely omissa tiloissanne 

tai verkkopalaverina!

AIKAMEDIA 
HOITAA KAIKEN, 
SINÄ VOIT  
OTTAA RENNOSTI
Aikamedia huolehtii 
taloushallinnon toi-
menpiteet ja sinä voit 
tarkkailla reaaliaikaises-
ti raportteja ja tapah-
tumia helposti oman 
puhelimesi välityksellä 
mistä tahansa ja milloin 
tahansa.

YHTEISÖ TEKEE,  
AIKAMEDIA AUTTAA
Te voitte hoitaa täysin itsenäi-
sesti taloushallinnon toimen-
piteet ja me voimme olla 
tarvittaessa tukenasi talous-
hallinnon kysymyksissä.

YHTEISÖ TEKEE, 
AIKAMEDIA TOIMII 
VARAHENKILÖNÄ
Te voitte hoitaa täysin itsenäi-
sesti taloushallinnon toimen-
piteet ja me voimme toimia 
varahenkilönä ja tuuraajana 
mm. lomien aikana.


